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L1HOSTAL DE LA PARRA 

LA Redacció d'ARXIU que vol iniciar avui una secció que 
bé podríem nomenar de folk- lore terrassenc, m'encarreqa 

que parlí sobre la fundació, vida i fets esdevirniuts a l'Hostal de 
la Parra. 

I cal pensar que he si~ut jo l'ele~it, perquè malgrat les meves 
migrades aptituds de dicció, nirnzú com jo podria parlar actual
ment d'aquest afer amb més coneixement de causa, per haver 
sigut l'Hostal la casa on jo ve!lí la llum primera, on se m'esllan
szuiren massa depressa aquells feliços jorns de carícies maternals 
í on he compartit més tard, amb els meus, dols í alegries. 

En acceptar la comanda d'ARXIU, procuraré donar al meu 
comès aquella concisió que estíszuí al meu alcanç, no abusant 
de dades inoportunes o de fets sense trascendèncía i descriuré, 
finalment, amb més fidelitat que traça, uns caràcters diversos 
que jo he vist passar per casa meva, el conjunt dels quals cons
titueixen el veritable tipus d'home d'hostal o passavolant. 

* * * 
Als vinl·l-dós del mes de maig de l'any mil sis cents noranta 

sis, era batejat en la parròquia de son poble nadiu de Sant Mar
tí de la Nou, bisbat de Solsona, En Josep Bernat Joan, fill le~ítím 
i natural de Joan Grané, pagès, habitant en la parròquia de La 
Nou í de Mariagnela, muller d'aquell. 
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Aquest nou nat que a la major edat fou d'oficí tras;riner, notà 
en ses moltes vingudes a la llavors vila de Terrassa, la manca 
d'un casal on menjar un mos de pa i estatjar els animals en dies 
de tormenta. Aquesta circumstància i el seu caràcter decidit í 
nes,sociant, el feu decidir a construir un petit cobert, en mig d'una 
vinya que tocava a unes cases de la vila i que cal suposar serien 
les del carrer de Baix Plaça. Com süJui que prop del cobert s'hi 
anaren edificant després als,sunes cases que formàven ja carrer, 
fou nomenat aquest el de les Parres, títol originat per les grans 
cepades que, trobant el pas limitat, s'anaren enfilant per murs í 
portafadcs. 

Una d'aquestes parres, tal volta la més atrevida i llíurada lla
vors de les mans cruels de l'espatlla carrers, enrondà la casa del 
traginer í d'aquí la primitiva denominació de l'Hostal de la Pa
rra. Quan, més tard, s'amplià l'edifici, es respectà la parra i es 
procurà conduir-la al terrat del ses.son pis, d'una alçada conside
rable. 

En certa ocasió fou conferit a l'Hostal un títol reial per ésser 
l'únic de. la víla i molts anys després prengué la denominació 
d'Hostal vell, per la senzílla raó d'haver-se posat a la Vila un 
Hostal nou. 

· Després d'aquestes dades d'origen que consideràvem essen
cials, passarem a la descripció que hem anunciat anteriorment. 

En "Lleida" 

Independent i aventurer, vivia de l'import d'unes migrades 
transaccions efectuades amb els productes de la seva caíxa
boquílles, píntes, gemelos, ... -quín valor total no passaria a ben 
segur de 40 pessetes. Aspirava al benefici de 2 pessetes diàries, 
quantitat màxima de les seves despeses. Vivia sense ambicions. 
Ell mateix ho deia en sa copia preferida: 

España se va a perder, 
/a culpa tiene el dinero. 
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L'fierbolari 
Era com maniàtic i donat a les rifes de cap de mes. Si bé re

comenava als demés l'herba de Sant Antoní, ell engolia el bon 
vi de Martorell en quantitat d'uns tres litres diaris. 

El "Topo" 

Abillat de pagès, trajo de vellut i barretina. L'ús d'aquesta in
dumentària cal atribuir-lo a una astúcia seva: fer passar com de 
primera mà, els productes que ell extreia dels magatzems de 
Barcelona. 

Era analfabet i apassionat pels fets miraculosos de sonambu
lísme. 

El firataire 
El seu abillament ens el delatava: trajo de llana comprat fet 

al basar, grossa cadena que enronda la ermilla i guardapols 
econòmic. Nosaltres infants, ~audíem de la seva arribada, que 
representava el rodolar dels caballets i la fetor del bunyol en
sucrat. 

Acostumat a totes les inclemències, trobava excel·lent l'acu
llida de l'Hostal i acceptava de grat totes les incomoditats. 

L'fiome que fia estaf a França 
L'haver passat uns mesos de treball a Perpinyà, l'omplia de 

vanitat davant d'aquells que no ens havíem mogut de casa í 
s'atrevia a les més fantàstiques narracions. 

Portava totes les dents postisses i això, no cal dir-ho, el dela
tava com a gran mentider. 

• • * 
La temença de fer massa extens el nostre original, fa que no 

allar~uem més aquesta llista de caràcters que podríem fer inter
minable i restara compensat el nostre petit sacrifici si l'amic lec
tor es mostra indulgent amb la narració que hem fet de l'Hostal 
de la Parra, on cada llosa vella és per a nosaltres un relíquíari de 
vol~uts records i on cada cambra ens evoca l'esguard benèvol 
d'un ésser estimat. 

G. 
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' MEMORIA 
DEL CURS 1922 -1923 

SENYORS: 
El dia 5 de Novembre farà 13 anys que tenia lloc en l'a llavors es

tatge de r Agrupació Regionalista la inagural del nostre Centre. U ns 
pocs i dispersats companys excursionistes s'havien aplegat en un re .. 
duït local de r anomenat «Camí fondo», per a fer brotar en nostra Ciu
tat els ideals de r excursionisme. 

Els nostres benvolguts companys fundadors, mostrnren per prime .. 
ra volta pels carrers de Terrassa, les motxilles i bandes que eren mi
rades amb cert recel pels nostres ciutadans, fins al punt de que cons
tituí una mitja heroicitat el desfilar pel carrer de Sant Pere, a l'hora 
clàssica de la vetlla, de retorn de les nostres primeres excursions . 
Avui en canvi l'excursionista, en les diades de festa, invadeix, tot ale
groi de retorn de les nostres muntanyes, les principals vies de nostra 
ciutat; la tasca que començaren un grup d'abnegats i entusiastes ex
cursionistes terrassencs, la realitzen avui dia més d'un milenar dels 
nostres ciutadans. Aquella llavor amb tanta fe sembrada, ha produït 
una collita tan esplendorosa, que jamai els mateixos sembradors po
dien haver somniat. 

Es satisfactori pels socis fundadors qt:e resten, veure el desenrot
llament i pujança que ha fet el nostre Centre, ja que no obstant les 
baixes que es produïren aquest any, per certes dissidències i mal-en
teses d'alguns respecte a la nostra tasca, pot dir-se que el nombre de 
socis és el mateix del curs de r any passat. No :deixa d'ésser menys 
satisfactori també per ells, veure la feina excursionista que, paral·lela
ment a la del nostre Centre, s'ha anat fent per altres entitats en nostra 
Ciutat. Des de fa uns quatre anys s'han creat al costat nostre i seguint 
les petjades del Centre, un grapat d'entitats i grups similars, que tots 
plegats arrebassem la xifra ja dita i que de segur no anivella propor
cionalment cap altra població de Catalunya. 

Aquest fruit es i'ogué en part assaborir, en la nostra !W DIADA 
DE GERMANOR AL OBAC, en la que s'hi aplegà un tan gros nom
bre d'excursionistes terrassencs, que de no haver sigut el temps tan 
poc favorable a la festa, s'hauria reunit en aquells !llts paratges una 
concurrència tan nombrosa, que haguera deixat enrere totes !es festes 
d'aquest caràcter fetes en plena Natura. 
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I ara, abans de passar endavant per a fer un petit balanç de la tas
ca portada a cap durant el curs que fineix, dec fer constar, que si sóc 
jo qui fa aquestes ratlles, és degut a que el Secretari efectiu senyor 
Escudé, per quefers del negoci, va demanar se'l rellevés del cà
rrec, acordant la Junta Directiva se n'encarregués el vis-Secretari que 
sots-criu, fins a esperar la renovació que ha de tenir lloc avui. 

El nombre de socis amb que actualment compta el nostre Centre, 
és de 362, que es desgloben en: 

Honoraris. 
De número 
Col·lectiu . 

Total 

4 
357 

1 

362 

Entre les baixes hagudes, la pèrdua més sensible, no sols pel nos· 
tre Centre, sinó per l'excursionisme, ha sigut la del senyor Cèsar Au
gust Torras, President de la Lliga de Societats Excursionistes de Ca
talunya i Soci Honorari del nostre Centre des del dia primer de maig 
passat, quin nomenament fou acordat per la Junta Directiva com a re· 
coneixença de les moltes atencions que sempre havia tingut envers el 
nostre Centre . ARXIU li dedicà un recordatori i unes notes biogràfiques 
a la seva memòria. 

En el present curs, s'han realitzat unes 15 excursions pirenenques, 
quin detall és el següent: 5 a Nú.ia, Puigmal, Ull de Ter i altes valls 
de Camprodón, (dues d'elles per a fer pràctiques de skis en la vall de 
Núria); 1 a la Cerdanya; 3a Puigcerdà, Bourg-Madame, Font Romeu 
i Mont Louis; 1 a Bagà, Coll de Jou, Puigllaçada, Alp i La Molina; 1 
als estanys de Peguera, estany de Colomés, Vall d'Aran i Esterri de 
Neu; 1 a les altes valls de J'Essera; 1 al Canigó; 1 al Pedraforca i 1 al 
estany de Cregüenya, Glacier, Coll de Corones, Pic d'Aneto, La Ren
clusa, Coll dels Aranesos, Furcanada, Estany dels Puys i Vall d'Aran. 

4 al Montseny. 
3 al Montserrat. 
14 a la costa, que son: 2 a Blanes i Santa Cristina; 1 a Calafell; 1 

a Masnou, Turó de Sant Mateu i Premià i unes 10 a la p latja de Cas
telldefels. 

3 a Bacelona: Visita al Port, Club Marítim i Indústries Siderúrgi
ques; a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, Palau de 
la Generalitat i a la Química del Besós S. A. 
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2 a Sant Miquel del Fai, una d'elles molt nombrosa que es feu amb 
auto-camió. 

1 als Monestirs de Santes Creus i Poblet. 
4 a la muntanya de Sant Llorenç, per acompanyar al ajudant del 

Dr. Zariquiey, en el recull d'espècies cavernícoles en els diferents 
avencs i coves de dita muntanya. 

1 a Vilafranca per a presenciar Ja cursa «Trofeu Armanguè». 
1 a Sitjes per visitar les obres de l'Autòdrom i unes 

33 per aquests encontorns, la major part d'elles a la muntanya de 
Sant Llorenç. 

Cal fer esment de la portada a cap el dia 23 del corrent mes a la 
dita muntanya, en la qual el nombre de socis inscrits que hi assistiren 
sumà la xifra de 62, número no alcançat de molts anys ençà en excur
sions purament àe muntanya i sens cap alicient de festa. 

El conjunt de les excursions portades a cap, és doncs d'unes 80, 
amb un total de 1.300 inscripcions aproximadament. Si aquí hi afe
gim 48 socis nostres més 40 del soci col·lectiu de Rubí que assistiren 
a l'Aplec Excursionista de la Pobla de Claramunt, uns 200 que es 
traslladaren a la Cova del Drac per a presenciar r escalament oficial 
de la mateixa, 60 que concorregueren a la visita realitzada recent· 
ment a l'Observatori Fabra i finalment uns 1.500 a la lII DIADA DE 
GERMANOR A L'OBAC, el nombre total de concurrents alcança la 
xifra d'uns 3.200. 

Per a donar idea de la marxa ascendent del nostre Centre . sols fa. 
ré la comparaciò amb l'any passat, en el que s'arribà a la xifra d'uns 
2.700. 

També tinc de fer constar que quasi la totalitat de les anteriors 
dades, són extretes del nostre ARXIU, qui respòn de la seva certitut, 
doncs si aquí en aquestes planes volguéssim donar un cop d'efecte, 
bé podríem recolJir-hi les moltes altres que amb caràcter particular han 
realitzat els nostres consocis i les quals farien pujar la xifra, abans es
mentada, al voltant de 3.600 a 3.700 el nombre d'inscripcions, pe· 
rò val més atendre's a la realitat i que aquesta vagi donant idea de la 
marxa del Centre. 

Enguany no havem pogut assistir a la IV Excursió Col·lectiva que 
estava assenyalada pel dia 16 d'aquest mes a Sant Celoni, car va te
nir de suspendre's degut a les circumstàncies actuals. 

No vull deixar d'esmentar la cooperació, per cert molt va· 
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luosa, que d'un quan temps ençà ens venen prestant ~ bon nombre de 
senyoretes entusiastes de l'excursionisme, concorreguent a moltes 
de les excursions que es realitzen. 

Faltaria a la veritat si no fés constar la importància que han anat 
prenent les sessions de projeccions que acostumadament venen te
nint lloc cada divendres. A més dels clixés de les excursions realitza
des pels nostres consocis, es projecten cada setmana, dues col·lec
cions d'un abono establert amb la casa Esteve Marata. Aquest istiu 
les sessions han tingut lloc al pati, intercalant-hi en vàries d'elles, a 
mès de ço esmentat, unes pel·lícules de caràcter científic i instructiu, 
ofertes desinteressadament pel soci En Vicens Galitzia, finesa que 
tots havem d'agrair-li. 

L'aparell de projeccions ha sigut demanat i utilitzat per diferentes 
entitats locals. 

El dia primer de desembre de l'any passat, el consoci senyor Del
fí Sanmartín donà una interessant conferència sobre els Bells indrets 
del Pireneu (una ascensiò al Pic d'Aneto), quina conferència repetí 
més tard en el Centre A. de D. del C. i de la L de Barcelona. 

El text íntegre d'aquesta conferència, uns quants socis el feren im
primir en elegant follet. Els clixés projectats en la mateixa, ens fóren 
oferts pel senyor Antoni Albo, per mediació del Centre A. de D. del 
C. i de la l. de Barcelona. 

Tambè el consoci senyor Rossend Grané en donà una de caràcter 
íntim, explicant la primera ascensió al Morral o Cova del Drac i que 
fou il·lustrada amb projeccions. 

ARXIU ha a paregut del número 19 Setembre-Octubre 1922, al 
núm. 24 Juliol-Agost del corrent any, inclussius. El núm . 25 Setem
bre-Octubre sortirà precisament demà. 

D'intercanvi amb l'ARxm es reben unes 40 publicacions d'altres 
tantes entitats excursíonistes; ademés se'ns ha fet obsequi d'una col
lecció d'obres il·lustrades dels Museus de Barcelona; del volum «Tre
balls de l'Institució Catalana d'História Natural»; la publicació «Recull 
de dades, records i actualitats terrassenques»; la col·lecció complerta 
de les obres de Mossèn Cinto, i altres . 

Per a poder arxivar degudament tot el material de Biblioteca, s'ha 
fet construir un nou armari. També s'ha enriquit el material d' excur
sions amb la compra de tres noves cordes. 

Es nomenà encarregat del material d'excursions, al consoci senyor 
Antoni Miralda. 
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El Centre fou designat per entendre en l'afer de la preparació de 
la cursa Gran Premi «Penya Rhin» que hi havia en projecte celebrar 
aquí Terrassa, quina representació va ésser encomanada al consoci 
senyor Emili Badiella. 

Durant la setmana de la Festa Major l'individu de la Junta i soci 
Honorari d'aquest Centre, senyor Domènec Palet i Barba, com a Pre" 
sident de l'Institució Catalana d'Història Natural, donà una conferèn" 
cia en el saló d'actes del Consistori, sobre la geologia dels encontorns 
de nostra Ciutat, com a complement da la II Excursió Col·lectiva de 
dita entitat. 

En la vetlla del dia 13 de Juliol tingué lloc en l'espaiós pati, l'acte 
del repartiment dels premis als guanyadors dels concursos establerts 
per la III DIADA DE GERMANOR A L'OBAC. 

Contribuïm amb un premi a la cursa regional de parelles mixtes 
que, organitzada per la S ecció Excursionista de la <d. Tarrasense», 
tingué lloc el dia 21 d'octubre prop passat i també amb un altre en el 
concurs local de Tennis organitzat pel Centre de Dependents d'aques" 
ta Ciutat. 

Fou entregada a la Junta de Museus de Barcelona, la quantitat de 
41 pessetes, amb que el Centre contribuí a r adquisició del cuadre 
«La Vicaria», d'En Fortuny. 

Ha sigut reorganitzada la Secció de Fotografia i s'estan preparant 
uns albums pel recull de les fotografies artístiques de caràcter local. 
Aquesta Secció contribuí a r encàrrec que ens feu el Servei Meteoro" 
lògic de la Mancomunitat, sobre el recull de vàries fotografies de r es" 
tat atmosfèric de nostra Ciutat, en dies i hores que previament varen 
assenyalar-nos. 

La Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya, tenia organitzat per 
la diada dels Reis, un concurs local d'esports de neu a la Vall de Nú
ria i que hauria constituït un veritable èxit per dita Secció, a jutjar pel 
nombre de premis oferts i els treballs preparatius que s'havien realit" 
zat, a no haver sigut que per la persistent manca de neu tingués de 
suspendre's. El projecte, no menys, existeix i que segurament es por" 
tarà a cap durant la temporada d'hivern que s'apropa. 

La Secció d'Atletisme ha anat prosseguint la seva tasca, ja donada 
a conéixer en les II i III Diades de Germanor, habilitant un magnífic 
camp d'esports a Les Fonts, on venen tenint lloc els entrenaments. 
Elements d'aquesta Secció han pres part en diferents concursos i cur
ses, com són: al concurs inaugural de la Secció d'Esports del Centre 
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de Dependents d'aquesta Ciutat, campetint amb elements de fora i en 
el que s'hi féu un lluït paper, no obstant ésser Ja primera vegada que 
es prenia part en un concurs d'aital mena; a la cursa excursionista 
Vallvidrera, Santa Creu d'Olorde i Molins de Rei; a la cursa excursio· 
nista organitzada per la Joventut Santperenca, copsant-ne els primers 
premis els nostres dos equips que hi prengueren part; al concurs orga
nitzat per la Unió Ciclista al camp del Terrassa i a la cursa excursio· 
nista celebrada en el camp de la <d. Tarrasense». 

Amb la valuosa cooperació d'alguns elements suara ingressats, és 
força esperançador el resultat i bon lloc que assolirà . aquesta Secció 
en els propers concursos que la mateixa té en projecte i que es cele
braran en la vinenta temporada de tardor al camp de Les Fonts . 

I per acabar, faré referència a ço que indicava el senyor Escudé en 
la Memòria de r any passat, sobre la conveniència d'enllestir els tre· 
balls per la publicació de la Guia de la Muntanya de Sant Llorenç del 
Munt; a lo que podem contestar, que a aquest objecte, fou nomenada 
una ponència integrada pels senyors Blanxart, Alavedra, Capella, 
P. Gorina, J. Rigol i presidida pel nostre President senyor Francesc Pi 
de la Serra. Aquesta ponència s'ha cuidat d'aplegar tot el material 
gràfic de ço que ha de constituir el plànol i pot dir-se que aquest està 
a punt d'entregar-se al topògraf-dibuixant senyor Brossa, per a proce· 
dir a la preparació del tiratge. 

Ara bé havem d'esperar que d'aquesta activitat desplegada, en se· 
rà continuadora la nova Junta, a quina tasca tots els socis hi venim 
obligats a cooperar, per a lograr, en el curs que comença, treure a 
llum aquesta tan esperada Guia, que ha de constituir el major orgull 
del nostre Centre . He dit. 

Terrassa, 28 Setembre de 1923. RAFEL Rom. 
Secretari acta/. 

DEL PALLARS A LA VALL D'ARAN 
DIES 15, 16, 17, 18 i 19 D'AGOST 1923 

Es ja negra nit quan arribem a Sort, bastant sotraguejats del tro
toleig de l'auto que ens ha portat des de Tàrrega. 

L' endemà de bon matí, emprenem la marxa en direcció a Escaló, 
fruint en son desnivellat trajecte, de magnífics panorames rublerts 
d'exuberant vegetació i musicats per le s cristal·lines aigües del No
guera-Pallaresa. 
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Nostra vista es va meravellant, a mida que ens enlairem i desco" 
brim formosos .paisatges. La Vall d'Espot, ens imana nostres mirades; 
al fons una beta d'argent, hi serpeja el riu Escrita o d'Espot, més en
llà s'alça magestuós el turó de Peguera. 

Atravessem el riu i entrem a la formosa Vall d'Espot, on al bell 
mig hi ha el poble del mateix nom i a una altitud de 1.325 metres, 
constituït per un parell de dotzenes de cases, banyades pel remorós 
riu i guardades d'alteroses serres, destacant-se Ja gran ribera del Pe" 
guera. Son aspecte és del tot pintoresc, sobresortint els grisos teulats, 
molt ben construïts amb piçarra. 

Després d'un confortable dinar prosseguim nostra nostra ruta, que 
encaminem per l'esmentada ribera. Atravessem el riu, quina proce
dència ve dels estanys de Peguera, i allavors el camí va indinzant-se 
per un grandiós bosc poblat de pins negres, alguns d'aquests es veuen 
caiguts a terra, arrencats o esquinzats pels forts vents i neus i d'altres 
que, malgrat la seva corpulència, han sigut partits i cremats pel des" 
tructor llamp; els que queden sencers són verds i gemats i la seva 
alçada és considerable. 

Arribem al primer estany de la ribera, que és el més petit, el qual 
es troba en una extensa plana voltada de formosos pins. Anant se
guint el curs de l'aigua, trobem el segon, essent aquest ja més gran 
i per aquest mateix concepte, el segon dels de tota la ribera. Com que 
aque~ts estanys estan envoltats de grans i feréstecs pics encatifats de 
gegantina vegetació, el conjunt és d'una grandiositat extraordinaria. 

L'estada en aquests llacs és més que agradosa, íntima, però amb 
recança havem de deixar-los, doncs es clouen les portelles del dia i al 
poble d'Espot ens espera hospitalària llar. 

Al dia següent, a trenc d'alba sortim d'aquell pobl et per la part de 
mig jorn , acompanyats d'un guia. El camí va pujant pel costat del riu 
Escrita, no gaire bó per cert degut a la gran quantitat de rocam que hi 
ha; els arbres hi són amb abundància, notant-se però ésser més sen
cers que els vistos a l'anterior jornada. Al adonar-se el guia de nostra 
admiració per tan helis exemplars, ens fereix amb la nova de que a no 
tardar molt-segons tractes ja firmats-seran tallats els que dringuin 
més a la ermilla del propietari; és nna veritable llàstima [ 

Per entremig de la gran verneda, surten els encrespats i quasi ina" 
sequibles Encantats, als que la verdor de la boscúria presta un alicient 
més de bellesa, lo que fa que el camí que anem seguint esdevingui 
plaent, no obstant ésser molt costarut. 
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Trobem la font de la Palanca, nom original per la pintoresca pas
sarel la que té a l'entorn i que traspassem a l'altra banda de riu, des
prés d'una breu però agradable estada en l'anomenada font. 

A mida que anem caminant per aquest costat, el paisatge va 
tornant-se d'una bellesa corprenedora: els Encantats en primer terme, 
més enllà, el gran maciu del Peguera i al costat esquerra el pic d' Anye
lla, fent un conjunt d'un efecte sorprenent. 

Passem per un terreny un xic més costarut i arribem al gran estany 
de Sant Maurici, quan el sol, matiner, ja s'hi miral lava, a 1.945 me
tres d'altitud, recobert també d' explèndida vegetació a tots costats, en 
la que hi predominen els pins negres. La bellesa inussitada d'aquest 
lloc, ens obliga parar-nos uns moments per esmerçar-los en llur con
templació. Reprenem la marxa, i el camí va enfilant-se, no deixant per 
això l'abundosa vegetació, i a mida que anem pujant, molts altres tu
rons semblants als Encantats van treien llurs testes. 

L'estany, de la Ratera, és als nostres peus, voltat també d'encres
pats turons, destacant-se per la seva alçada, el de la Llosa. 

Atravessem una petita carena i ens trobem dessota mateix del coll 
o port de la Ratera de Colomés que havem de guanyar. L'extens po
blat d'arbres l'havem deixat per complert. A mida que anem pujant, 
més i més forta esdevé la pujada, per quin motiu havem de sovintejar 
les reposades. 

Per fi assolim el coll o port ja dit, que es troba a 2.549 metres que 
dant admirats de la immensitat de terreny que els nostres ulls desco
breixen; a la dreta el formós cercle de Saburedo; a l'esquerra e l Tuc 
de la Ratera i al fons el grandiós cercle de Colomés El sol ni ombra 
ens fa . 

Ens despedim de l'excel·lent minyó que ens ha servit de guia i de
vallem en direcció a Colomés. Després d'una hora de baixar per una 
pendent fortíssima, passem per r estany d'Ubago (2.130 m . alt.) i 
anant seguint el curs de l'aigua, arribem a l'estany Llarc, on decidim 
acampar. Voltats d'aquells grans tucs de la Ratera, de Colomés i una 
infinitat d 'altres, transcorre la resta del dia, tot hi anant arreglant la 
~enda de campanya, en la qual havem de pernoctar. 

Arribats al nou dia, sens cap contratemps desagradable, matine
jem un xic per pendre la nostra caminada cap baix la Vall d'Aran. 

El camí, segueix la corrent del riu , l'Aiguamoix; en el mateix hi ha 
dos bonics saltants d'aigua, un a la sortida del Cercle o sigui de r es-
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tany Rodó i l'altre abans dels Banys de Tredós. Dels Banys en avall el 
camí tot és un tràfec; tirades de tres, quatre i cinc cavalls, van tragi
nant l'herba segada dels prats per amagatzemar-la per l'hivern; alguns 
d'altres van transportant el b lat de la mateixa faisó. 

Arribem al poble de Tredós, i d'aquí cap a Salardú, on decidim 
continuar la ruta cap a Esterri, tenint en compte l'hora que ens diuen 
que surt l'auto de dit poble, que contrariament als nostres horaris 
ens permet guanyar un dia. 

Traspassem per bona carretera el port de Bonaigua, un dels més 
baixos de la Vall, (a 2.050 m.) aig1.1avessant del Noguera-Pallaresa i 
Garona de Ruda. 

La carretera, a mida que va pujant, va permetent-nos dirigir nos
tres mirades envers la Vall d'Aran que s' exten a nostres peus. El sol 
s'en va a la posta quan passem el Port. 

Fruïm de noves i emotives visions, en nostra vertiginosa descensió. 
El trajecte se'ns fa força pesat i inacabable, influint-hi les primeres 
ombres del capvestre que van embolcallant-ho tot i els continuus zigz
zagz, de la carretera. Ja comprenem que estem fent un esforç fora 
de raó, però l'idea del dia que guanyarem, ens dóna dalit per arribar 
a Esterri, on ens sorprèn la nova de que la sortida de l'auto no és fins 
a les 5 de la tarda. Ni un cop de fuet ens hauria fet r efecte produït 
al sentir aquesta nova, però ja que no està a nostra mà el posar-hi re
mei, cuitem a buscar hostatge per a passar-hi la nit i esperar amb re
signació l'hora de l'endemà per a inquibir-nos dins aquella baluerna, 
per a retornar a nostra ciutat. 

MANUEL CLOSA. 

C RÓNICA 

El dia 28 de Setembre d'enguany, el nostre Centre es reuní en 
Junta General Ordinaria. 

El senyor Secretari acta!, llegí l'acta de la sessió anterior, que fou 
aprovada per unanimitat. A continuació el mateix senyor llegí la Me
mòria del curs 1923-23, que publiquem en altre lloc d'aquest número. 

També fou aprovat sense esmenes, r estat de comptes presentat 
pel senyor Tresorer. 

Es passà al nomenament dels individus que deuen desempenyar 
els càrrecs del Consell Directiu, que reglamentàriament quedaven va-
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cants, quedant elegits per unanimitat: Vis-President, En Pau Gorina 
Gabarró, (reelegit); Secretari, En Miquel Mach Mabras; Tresorer, En 
Cassimir Julià Ferrer. 

ExcuRS!ONS FETES.-Dia 30 Setembre: Una quinzena de socis con
corregueren a la de Manresa i Sant Benet de Bages que estava asse
nyalada per aquest dia. Fóren acompanyats per En Mossèn Valentí 
Santamaria, col·laborador del nostre ARXIU, visitant també la Seu. 

Dia 7 d'Octubre.-A Sant Pere Sacama, Puigventós, Sant Salva
dor de les Espases, Can T abella, El Cairat, La Puda i Olesa. Hi con
corregueren 30 socis. 

Dia 14.-Es portà a cap la del Tibidabo, Mentora, Alsina, Pantan 
de Vallvidrera, Las Planas. El nombre d'assistents fou de 27 socis. 

Dia 21.-Força interessant resultà l'excursió a Manlleu a l'objecte 
de visitar els tallers de construcció de maquinària textil de la S. A. 
Serra i els de les Forges del Ter. Molt complascuts de la mateixa que
daren els 19 socis que la realitzaren. 

El mateix dia, una vintena anaren a Vilafranca a presenciar les ca
rreres d' autocicles «Penya Rhin». 

Dia 28.-Molt nombrosa fou la inscripció, per la de Mongat, Tiana, 
La Conreria, Turó Galceran, Castell Ruf, Mantornés i Montmeló, però 
degut a la forta pluja caiguda durant la matinada, tingué de sospen
dre' s .. 

Dia 1 de Novembre.-També pel mal temps, tingué de sospendre's 
l'assenyalada a Castellvell i Forns de Can Sallent. Els inscrits eren 
molt nombrosos. 

Dia 4.-Vint~i-tres socis fóren els que anaren a la Font del Forat, 
Turó de Montcau i Cova Simanya, a les costes i Serres de Llevant. 

Per aquest dia la Secció Excursionista de la Fraternitat Republica
na d'aquesta ciutat, tenia organitzada una festa de Germanor al Gui 
tart que tingué també de sospendre pel mal temps. 

Com que la majoria de socis tenien intenció d'assistir a la Festa, 
no es realitzà l'excursió que hi havia proposada al bosc de Can Feu, 
Església romànica de Barbacà, Ermita de Sant Pau de Riusec i Sant 
Cugat. 

Dia 18.-Una quinzena anaren a la de Can Roure, Les Pedrit
xes, Les Foradades, Pou del Glaç, Tres Creus i La Pola 

Es va celebrar la Festa al Guitart, sospesa el passat diumenge i 
contents poden estar els organitzadors de la mateixa. 
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Fóren en gran nombre els nostres consocis que hi concorregueren. 
També prengueren part en els diferents actes i concursos celebrats. 

-Joan Solà, Sch., ha fet ofrena al Centre d'un volum titulat «For
mació Geològica a l'Obach», quina finesa agraïm. 

-Havem rebut el primer número del «Butlletí del Club Pirenenc», 
d'aquesta ciutat, Moltes mercès. 

-En virtut d'un acord pres per la Junta Directiva, referent a que 
tant el Secretari com el Vis-Secretari siguin Vocals de Ja Comissió 
d'Arxiu, En Miquel Mach, elegit Secretari en la darrera reunió gene
ral, entren a formar part de dita Comissió. 

-El d ia 28 d'Octubre, estigueren nostra ciutat un nombrós grup 
de socis de la Societat «Iris». de Mataró, els quals visitaren ço més 
notable de nostra ciutat. Durant la seva estada, fóren acompanyats i 
atesos pel nostre Centre. Com a deferència a Ja visita que feren en 
nostre hostatge, e ls obsequiàrem amb una sessió de projeccions de la 
muntanya de Sant Llorenç. 

-En la cursa regional de parelles mixtes celebrada el 21 d'octubre 
i organitzada per la S. E . de la «J. Tarrasense», hi prengueren part 
5 equips nostres, i els formats per Mercè Tort i Ramon Buxadé i Rosa 
i Joan Rodríguez, obtingueren el sisè i tretze lloc respectivament d'en· 
tre 53 equips concursants. 

-En la celebrada al Guitart el dia 19 de Novembre amb motiu de 
la Festa de Germanor de la S. E. de Ja «Fraternitat Republicana», hi 
participà l'equip Mercè Tort i Ramon Buxadé, classificant-se quarts. 

PROJECCIONs.-Tots els divendres a la vetlla han vingut tenint lloc 
les sessions de costum. Ultra les col·leccions de l'abono establert amb 
la casa Esteva Marata, se n'han projectat d'altres pertanyents als so
cis, de les quals cal citar: «Notes d'arqueologia de Granada, Segòvia 
i Madrid».-«Altes valls i Pics del Piren eu català i aragonès». - «Illa 
de Mallorca» i «Monestir de Sant Benet de Bages», d'En Rigol, Sua
na, Borràs i Girona, respectivament. 

CoNCURS DE ForoGRAFJA.-En el celebrat amb motiu de la IlI DIA
DA DE GERMANOR A L'OBAC, el Jurat qualificador va premiar les 
següents col·leccions: 

Lema: «Tic-Tac», presentada per En Isidre Lloses.-Lema: «Fes
ta», presentada per En Josep Gorina.-Lema: «Treballant pel demà», 
presentada per En Ricard Altayó. 

Atenent que no hi havia cap col·lecció que complís d'una manera 
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suficient el tema~del primer premi, el Jurat va acordar declarar-lo de
sert. 

SEccró n' ATLETlSME.-A les proves atlètiques, organitzades pel Cen
tre de Dependents, el dia 7 d'Octubre, hi concorregueren un bon es
tol d'elements d'aquesta Secció. Es classificaren: 

Pauls, primer lloc dels salts d'alçada, 1 '40 m. 
Font, primer lloc <le marxa atlètica. 2.000 m. 
Feiner, primer lloc de salts amb perxa, 2'70 m. 
Oscó, segon lloc, 5.000 m., cursa a peu. 
L'organització fou bon xic deficient. 
El Grup Excursionista de «Fraternitat Republicana» va demanar 

nostra col·laboració per organitzar proves atlètiques en la Festa de 
Germanor al Guitart, celebrada el dia 18 de Novembre passat. 

En dites proves hi participaren un nombre crescut d'atletes. Dels 
nostres obtingueren primeres classificacions: Griera i Fraga; quint i si
sé lloc del Cros. - Pauls, primers llocs de salts d'alçada i de llargada 
amb 1 '48 m. i 4'35 m. L'equip de lluita a la corda, vencé al de «Fra
ternitat Republicanaio. 

Pel dia 2 de Desembre, la Secció prepara ei I Campionat de Cursa 
a Peu «Volta a Terrassa». En programes especials han aparegut els 
detalls d'aquesta prova. Per les impressions rebudes, fan preveure un 
nou èxit que honorarà a aquesta Secció. 

ANUNCI D'EXCURSIONS 
SUBSTITUCIO DE LA FULLA VI DE L'ANY XIII 

DIES 7, 8 i 9 DE DESEMBRE 

Bagà, Coll de Jou, Padró dels Quatre Batlles i La Molina 

Pressupost aproximat, 35 ptes. La Secció d'Esports de 
Neu i d'Alta Muntanya donarà detalls de la mateixa el 
dia de la inscripció, que serà el divendres dia 30 de No
vembre. 

DIES 8, 9 i 1 O DESEMBRE 

Núria, Puigmal, Pas dels Lladres, Creus de Mayans i Tosas 

Pressupost aproximat, 30 ptes.- Inscripció i detalls, el 
dimarts dia 4.-Vocal: Isidre Suana. 
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DIA 16 DESEMBRE 

Ullastrell, Santa Maria dé Villalba, Castell de Villalba, 
Riu Llobregat i Olesa 

Pressupost, 0'70 ptes. 
Preparatòria, divendres dia 14. 
Sortida, a les 6 del matí. 
Retorn amb tren des d'Olesa. 
Vocal: Rafel Roig. 

DIES 22 AL 27 DESEMBRE 

Excursió al Pireneu, organitzada per la Secció de Fotografia 

Baix el següedt itinerari: Sortida el dia 22, fent nit a Vic. 
Collada de Tosas, Mont-Lluïs, Les Bulloses i Pic del 
Carii t. 
Pressupost, 70 ptes. 
Inscripció i detalls, el dimarts dia 18. 
Vocal: Francesc Boncompte. 

DIES 23, 24, 25 i 26 DESEMBRE 

Excursió al Pireneu, Setcases, Ull de Ter, Núria i Ribes 

Pressupost, 45 ptes. 
Preparatòria. dimarts dia 18. 
Vocal: Josep Tintoré. 

DIES 22 AL 26 DESEMBRE 

Excursió a les Serres de Cadí 

La Secció d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, organit
zadora d'aquesta excursió donarà detalls de la mateixa el 
dia de la inscripció, dimarts dia 18. 
Pressupost aproximat, 50 ptes. 

DIA 30 DESEMBRE 

Excursió de Muntanya. - Font Soleia i Font del Saúc 

Sortida, a les 6 del matí. 
Preparatòria, el dia 28. 
Vocal: Joan Izard. 
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DIA 1 GENER 1924 

Excursió anyal a Mura 

Aquesta excursió es farà amb auto-camió. 
Pressupost, 5 ptes.-Inscrioció dies 18 i 21 de desembre. 
Vocal: Juan Mangot. 

DIA 6 GENER 

Excursió de reconeixement dels enterraments de Can Oliveró Càn 
Puig de Castellbisbal 

Preparatòria, dia 4.-Sortida, a les 6 del matí. 
Vocal: Josep Abelló. 

DIA 13 GENER 

Al Bosc de Can Feu, Església romanica de Barbara, Ermita de Sant 
Pau de Riusec i Sant Cugat 

Organitzada per la Secció de Fotografia. 
Pressupost, 0'75 ptes.-Sortida, a les 6 del matí. 
Preparatòria, dia 11.-Vocal: Joan Benet. 

DIA 20 GENER 
Excursió a Sant Llorenç 

Itinerari: Can Torrella, Can Marcet, Can Robert, Can 
Garrigosa, Can Pèlac, Canal dels Obit s, Turó dels Obits, 
Coll de Prunera, Coll de les Pinasses, Canal del Singlà, 
Font del Pallé, Font de les Fugaroses, L'Escaleta, Coll 
Gabaitx, Canal de Tanca, Avenc del Daví, Obits, Canal 
del Bosc, Can Pèlacs i T erra s sa. 
Sortida, a les 5 i mitja del matí. - ·Total de la jornada: 
9 hores,-Vocal: Josep Serra. 

DIA 27 GENER 

Exploració de l'Avenc del Daví 

Sortida, a les 5 del matí.-Preparatória, dia 25. 
Vocal: Rc:::send Grané. 

NOTA.-Es prega als socis que ting uin la iniciativa d'alguna ex 
cursió, se serveÍXin traspassar-la a/ President de Ja Comissió Orga· 
nitzadora d'Excursions. 
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Sennén, Oermà.-A Is memòria del Dr. Cadevall, p. 27. 
Solà, Pvre., Fortia.-Sant Benet de Bages, p. 55. 
Suana, 1.-EI casament de les neus, p. 72. 

GRAVATS: 
Les Maleïdes des de la Font de l'Amor, p. 8.-Boirada pujant l'Ane

to. p. 8: (clixés, Albert Mosella).-Dr. Joan Cadevall i Diars, pà
gina 18.-Gràfic de l'Avenc de Sant Jaume de la Mata, per Rigol 
F., p. 60.-Claustre del Monestir de Sant Benet de Bages, p. 62. 
- Plànol del port de Barcelona, p. 114. 

ANY 1923 

TEXT 

Anunci d'excursions: 
Pagines: 15, 30, 46, 62, 78 95 

Conferéncies: 
Delfí Sanmartin: Els bells indrets del Pireneu (Una ascensió al Pic 

d'Aneto), p. 1 . 

Crónica: 
Suspensió del concurs d'esports de neu a Núria, p. 13.-Inagural de 

curs del C. E . del Vallès, p . 14.-Visita a les Escoles Industrials 
i Esglésies de Sant Pere, p. 14.- Homenatge a En Cèsar A. To
rras, p. 14 i 46.-Esca lament a la Cova del Drac, p. 29.- Cursa 
Penya Rhin, p. 30.-Soci honorari, p. 46. - Festa a la Cova del 
Drac, p. 60.-0frenes, p. 61, 76, 77 í 94. - Repart jment de pre
mis de la Diada de Germanor, p. 61.-Visita de la Institució Ca
talana d'Història Natural, p. 77.-0frena al Centre A . de D. de l 
C. i de la I., p. 77.-Curses excursionistes, p. 77 i 94. - Projec
cions, p. 15, 78 i 94. - Secció de Fotografia, p. 15 i 30.- Secció 
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d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, p. 61.-Secció d'Atletisme, 
p. 15, 30, 60, 62 , 78 i 95. - Junta General, p. 92.-Visita de la 
Societat Iris, p. 94.-Concurs de Fotografia, p. 94. 

Ill Diada de Germanor a l'Obac, p. 34 i 51 

Excursionisme: 
Excurs ió a Montlluis, Font Romeu i Maciu del Carlit, per Frll.ncesc 

Boncompte, p. 42.-Visi ta a l'Institut de Cultura i Biblioteca Po
pular de la Dona. per F. P., p. 55.-Excursió a S antes Creus i 
Poblet, per J. Reig, p. 68.-Excursió-visi ta a l'Observatori Fabra, 
p. 72.-Del Pallars a la Vall d'Aran, per Mll.nuel Closll., p. 89. 

Excursions fe\es: 

Pagines: 13, 28, 45, 59, 74 i 93 

0.-L'Hostal de la Parra, p. 81. 
Orané i Civil, Rossend.-Primera ascensió al Morral o Turó de la 

Cova del Drac, de Sant Llorenç del Munt, p. 21.-Aplec Excur
sionista de Catalunya a la Pobla de Claramunt, p. 40. 

Oruyer, Pau.-D'on ens ve l'anèmona, p. 17. 
Palet i Barba, Domenec.-L'apòstol, p. 33. 

Redacció: 
E l castell de Caste llar , p. 25.-Cèsar August Torres, p. 56.-Memò

ria del curs 1922-23, p. 84. 
Santamaria, Joan.-Poblet, i la Seu vella de Lleida, p. 26. 
Sarret i Arbós, Joaquim.-Ermita de Sant Salvador de les Espa

ses, p. 49. 
Suana Picanyol, 1.-Pirenenca, p. 65. 
X.- Un petit comentari, p . 11. 

GRAVATS 
D'una ascensió al Pic d'Aneto (fot. Albo). p. 6.-Detall del Castell de 

Castellar (clixé J. Reig), p. 25 .-De l'ascensió a la Cova del 
Drac (clixé R. Altayó), p. 26.-Pas de l' Acordeon, camí del Car
lit.-Macís del Carlit, Llac de les Bulloses i Pla de Galliners.
Llac negre, en plè macius del Carlit, i Serra de les Llebres.-Ca
rretera de Font-Romeu. (Clixés, F. Boncompte), p. 40.-Cèsar 
August Torres. p. 56 -Poblet; Porta Reial i Claustre.-Santes 
Creus: Plaça i Font de Sant Bernat.-Finestral del Claustre. (Cli
xés J. Reig.), p. 68.-L'Hostal de la Parra (clixé M. Llobet), p. 81. 
-Estany de la Ratera d'Espot.- Vall d'Aiguamoix (clixé M. Clo
sa), p. 89.-Cercle de Colomés .- Poble d'Espot (clixés A. Miral
de), p. 89.-Tres detalls del capitell trobat en les excavacions de 
les esglésies de Sant Pere (clixés F. Boncompte} , p. 90. 

---1 Gràfics Joan Morral j1---



EN UN PUNT 
coinddeixen ela indmtriab, ela comercianta, 

ela artistes, t tots ela homes de gwt refinat: 

QUE ELS TREBALLS QUE SURTEN DELS 

TALLERS GRA.FICS uLA INDÚSTRIA,, 

so~ IMMllJUORflBIJ(S 
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JOAN MORRAL 
PASSEIG, 7 i 9 : : : : TELÉFON, 5830 



M. ABAD RIBERA 
PUES I LLIÇOS PER A TEIXITS. - EXTENS ASSORTIT EN PUES DE 

LLOGUER. - FILFERROS DE TOTES CLASSES. - LAMINACIÓ EN 

FRET DE CÉRCOLS PER A EMBALATGES. I ALTRES INDÚSTRIES 

TOPETE, 1. 

Banco [atalón 5. n. 
Societat Cooperativa 

, de Crèdit i Estalvi 

fiont-vello, 20. - Teléfon, 6391 

TERRASSA 

·. JOSEP VALL 
Fàbrica de tubs de paper 

de totes menes 

Villarroel, 9. - BARCELONA 

REPRESENTANT A TERRASSA: 

TELÉFON, 5774 

Pintura decorativa. - Rètols. -

Maquinària j Mobles esmaltats 

l JOSEP REIG 
I CABANES 
lt·eneu, 19. - TERRASSA 

Pau 6orina i 6abarró 
Mestre d'Obres 

J. MACH GUTSENS Puígnovell, 48. - Telèfon, 6097 

Assegurances CAPELLA 
Vida Incendis : Marítíms : Accidents, etc. 

-- ~ --

Despatx: Sant Josep, 49 T eléfon, 5709 



·-

} Fàbrica de Calçat. ,,, Especialitat en el d7 excursionista 

1l'~1"'1, 1H'j1 ,,1 11111 CASAS 
SANT OENÍS7 15 

I 

JOIERIA I RELLOTGERIA 

BISUTERIA I ÓPTICA 

COPES ESPORT 

Josep Balada 
Teléf. 6399. ·Font-vella, 19. - Palla, 2 

GARATGE <CERVANTES> 
Taller de repélracíons d'automòbils. 

Automòbils <Híspélno-Suíza>-. - .Rgèn

cía de BALLET l BOFILL S. en Cia. 

Francesc Devanf 
Celèf on~ 6491 'CERRASSA 

EL BAltATO 
Tallers í Magatzems de Mobles. -

Vendes a plaços, al comptüt 
i major. 

Cremat, 17. - Telèfon, n.º ó2ó9 

EXPEDICIONS A PROVÍNCIES 

G I R ALT 11m:·•,,i, 

TERRASSA 

Taller de Construcció i Repara
ció de tota classe de maquinària 

VENDA l LLOGUER D'AUTOS 

Servei permanent per a tota els punts 

MuntanBr i Llonch 
Telèfon: 5694 

Casa Batlles 
Constructor de mobles de luxe t sen• 

zills, d'encàrrec 

Taller de construcció: OOLETA7 5 (RA~ 
V AL), enfront de la Plaça del Mercat. 

TELÉFON, 6070 -

Ex¡:. osició tots els dies de 6 a 8: 

RASA, NUM. 101 

Dcspab:: 

Sant Pere, 40 

Tallers: 

Galilco 

ULLÉS I C.A AOÉNCIA 

Passeig7 5 i 7. - Teléfon, 6321 EL AUTO UNIVERSAL 



ARXIU ES RBPARTBlX DE FRANC ALS SE

NYORS SOCIS DEL CENTRE EXCUR

SlONlSTA DE TERRASSA 

SUSCRIPCIO: TERRASSA, 9 pessetes anyals 

FORA, 10 » )) 


