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Camiseria V acarisas ~ 
CAMISES PER A EXCURSIONISTA 

Font-vella, ·4 i 6. - Telèfon, 5993 
0:::.C::X:X'.:)iC:ie:X::X:l(OjCX:X:::)iQiOK::XC~ctc:~~-iO!C-::X:" X~ 

MERCERIA l NOV~TAT$ ~MAQUINA D'ESCRIURE. 

JO~~ª c~~!~CH ~ U~~~~D~ ?
6
? D 

La única casa assortida en figurins 

Pont-vella, 58. - Puígnovell, 2 
Telèfon, 6122. - TERRASSA 

DES DE FA 18 ANYS 

TELEFON, NUM. 6162 . 

Biciclstes AHMOH ' GRITZNER: 
són les millors 

A plaços de 5 pessetes setmanals 
EXPOSICIÓ I VENDA: 

és la màquina de cosir í brodar : . 
més perfeccionada del món. ~ 

x 
A PLAÇOS I AL COMPTAT ~ 

CARRER DE SANT PERE, 5 3 ~ 

JO·S~P V~_L~ x. . : : : ·,"';,,,,;,"';""'~"'; ~ 
SUCCESSOR DE S. CABRÉ 

PABRICA DE TUBS DE PAPER 
DE TOTES MENES 

València, 18.2.-Telèf. G. .2469,•BARCELONA 
. . MOBie.S 

DE.WXo 
Y:TRffi 
SE.RIR: 

Despatx: 

Sant !Pere, 40 .. 
.FUSTE: 
RIR:tfA 
BRICffi Tallers: 
SERR~ 



Excursionistes: EL PA DE SANT JOSEP 
és el que haveu de qastar quan sortiu perquè sempre és tou 

PA CORRENT. :: PA INTEGRAL 

+ FllA•CESC "AllGAqlT •:. 
Mitjà del Passeig .. J.~ bis. - TERRASSA 

NORD, 22 

XOCOLATA 
IAAltT 
La gasta tothom per ésser lo mi

llor i més barato 
Els esportmens la gasten sempre 

DEMANEU-LA A TOT ARREU 

--- DE - - --

Jacinte Estada 
TAPICER 

••• 
Ponton, t 5. - Tel. 6115. - Terrassa 



fèasa Marquès 
Altes novetats per a Senyora 

SUCURSAL DE LA CHA TEL A IN 
1/Nl'ORERIA 

Rentats al sec, Tenyits a la mostra 
: : Vols rapidissims . . 

Sucursal de la S. A. HARITAINE l 
Tota classe de plegats 11les 

Carrer de Sant Pere, 35.-Telèf. 59:1,7 

Josep Macias 
i Marimón 

En panyos, sempre el més nou 

l 

CASA COSTA l 
Llibres. - Haterial 
d'oficina i escolar 

Cervant-es, 39. : : 'CerrtJSSll 
• 

Florenci Julià 
H ER CER 

RAVAL {enfront el Hercat) Sant Pere, 31. l- - Telèfon, 6494 
TELÈFON, 6.298 T E R R A s s A 

1
BAR TERRASSA- RESTAURANT 

Acuradíssim servei de ResttJurtJnf a Ill carta í cuberls 
Preus econòmics. ,., Salons reservats 
Cícors .. Vins .. Xampllnys de marca 

1ELÈFON, 6647 

•-A-rt_íc_l-es_p_e_r_a_E_x_c_u-rs-ío-;:;,-1

1
-IN_S_T_A_L-·L_A_C_IO_N_s--c-o_M_P_L_E_T_E_S_I 

Alpinisme ¡ Esports de Neu DE VIDRES l CRISTALLS PLANS 

RAVAL, 27 i 29 

Concessionari a lspanya de les cases, 

RENÉ OUILLOT. - PARIS. - Material lleuger 
de campament. 

GRAVO. - PARIS. - Trajos impermeables· 
HONl'BLANC. - CHAMONJX. - Skis, Bobs, 

Luges, etc. 
DEMANEU CA TALEas 

l 1- SUANA PICBNYOL· Jodis, 42.-'ferrassa - -

PREUS ECONÓMICS 

Huc Joan Bassiner 
Successor de Joan B. Rovira 

............... 
Sant Jaume, 35. - Tel. 6560. - Terrassa J ______________________..,.._. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
CASA F O RT U N Y i leixits i tstampals. - nnuetats per a Se~yora 

Joieria - Orfebreria - Bisuteria 

Articles per a resial 
Novetats de París 

Gavatxons, 11. - Telèfon 6656 

• • 
i J.ROCABERT 
• 

RAVAL, l 
Percals, Satins, F;anel·Ies, Llanes, Sedes, 
etc., Mocadors de butxaca, Jocs de Taula 

i de Llit laborats a ma. 

RAVAL, 1 (enfront el carrer de S. Pere) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m• 

Galí l Companyia • 

Drogues Productes Químics, Abonos, Perfumeria 

del país i ~estrangera, Especíhcs, Aigües minerals, 

Xampany, Vi 1 Licors de tota mena, Colors m-

dustrials i doméstics, Conserves, etc. 

Carrer de Sant Pere, 2 7 Telèfon, 5850 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PASTES PER A SOPA 

' i 

RAVAL, 15 TERRASSA 

(enfront la Casa de la Ciutat) 

Gorrístería í Sombrerería 

Corbateria í Camiseria 

Pilar Montañà 
RASA, 11 .. . . TERRASSA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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L I C E U 

DALMAU 
A les classes personals d'aquest LICEU 
o al vostr·e domicili, podreu aprendre: 

IDIOMES 
de parlar i escriure perfectament francès, anglès, alemany, 
en 4 a 8 mesos. 

ORTOGRAFIA 
i correspondència S6eneral i comercial en els dits idiomes, 
i en català, espanyol, esperanto, en 2 a 4 mesos. 

CALºLIGRAFIA 
manuscriptura aristocràtica, comercial ràpida, rodona, 
etc., en 1 a 2 mesos. 

ARITMÈTICA 
abreujada, per a totes les operacions de Comerç, Banca i 
Borsa, en 3 a 6 mesos. 

TENEDURIA 
de llibres de Comerç, Indústria, Banca, en 2 a 5 mesos. 

ESTENOGRAFIA 
i dactilografia, aplicables a tots els idiomes esmentats, 
en 2 a 4 mesos. 

NO PERDEU TEMPS VACIL•LANT 
Desde qualsevol grau de cultura podeu adquirir fàcilment 
aquests coneixements, pels eficaços sistemes del lliceu Dnlmuu. l 

SUCURSAL A TERRASSA: . 

li Sant Antoní, 5. - T elèf. óóót li 
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NÚM. 38 

DE FOLK-LORE 

U NA de les terres 'que conserva amb més puresa el tresor 
de la cançó, és Mallorca; fins diríem que el léxíc de les 
seves corrandes i tonades excel"leix al de la Catalunya 

del Continent. 
Tots sabem part d'aquelles plaents rondalles mallorquines 

aple¡¡¡-ades en volums, i recollides per En Jordi d'es Recó, i tots 
recordem encara la vinguda de ¡:zlossadors a Barcelona; impro
vítzadors que parlaven en vers. Aquest últim cas, sovinteja 
molt a Mallorca entre la pa¡¡¡-esía, en la qual sempre hi surt algun 
cap de brot que encisa amb les seves 16-Iosses. 

Les tonades i cançons populars es conserven a la Illa Dau
rada, que no ha acceptat encara el couplet barroer í la sarsuela 
poca solta. A travers del temps ~uarden el mateix perfum, i es 
canten encara cançons populars en festes senyalades, com tam
bé s'hi ballen els boleros, d'un rítme ple í ríquíssím. El qui això 
escriu, els presencià en la revetlla de Sant Pere en el poble de 
Petra, aixís com el Copeo, que tant admirablement ~fossà. En 
Joan Alcover. 

Les cançons populars a Mallorca, com que són una cosa vi-
va, hi ha poca gent que es dediquí a aple~ar-les, més entre 
aquests pocs es destaca la personalitat de l'Antoní Pol, el qual 
acaba de publicar un volum amb onze canc;ons, 
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És d'aquest volum que volem parlar, car als excursionistes 
escau el preocupar-se d'aquesta branca florida de r espírítualítat 
d'un poble, ja que els nostres rodamons també furguen en re
cerca de la cançó que es perd. 

Mallorca té per a totes les feines del camp, les seves cançons. 
Aíxís s' efsecaída, o sia el collir olives, té les seves tonades, una 
de les quals diu: 

"jo estic damunt d'un cimal 
el més alt de s'olivera; 
feis p!er¡¡.àries amor meva 
que si caic no em faci mal." 

EI batre també té les seves, i una de les millors, diu 
Si no fos p' es carretó 
que va darrera darrera, 
no fií fiauria cap somera 
que batés un cavayó. 

Hí ha encara les de Sa Tosa, o sia r esquilar els animals; les 
de segar; les de les figueseleres; les del trull; les de la sembra; en 
fi, Mallorca, és un poble que, quan treballa, canta. 

El senyor Antoní Pol, ha publicat part del recull, i les can
çons van acompanyades de la traducció en espanyol. No hi te
nim res a dir que aíxís s'hagí fet sí s'ha anat a buscar un negoci 
editorial, però sí que ens han apenat les traduccions capricioses 
que s'han fet. Valía la pena de posar-hi més cura en el treball 
ja que citaríem cançons que la lletra traduïda no té res a veure 
amb r original. 

El Ministeri d'Instrucció Pública í Belles Arts ha premiat 
aquest recull en un Concurs que s'organitzà a primers d'any. 
Confessem que el Jurat es va lluir de debó, car és una plena de
mostració de que desconeixia les tonades de Mallorca. 

En la Cançó de's batre no té res que veure el text català amb 
la traducció, com tampoc en Sa Tosa, però on trobem l'equivo
cació més lamentable, és en la Cançó de Na Catalíneta, ja que e! 
senyor Pol no ha tingut en compte la melodia de la cançó, í fins 
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ens atrevím a pensar que en els éompassos finals hi ha un re
lentír que escau de lo míllor en la lletra catalana, però que 
desdiu completament del text espanyol. 

El català, diu 
Pobra Catalina-de son Alberty 
Plora que te plora-des que ell se morí 
Na Catalíneta-no és d'aquest món 
Plora que te plora- de pena se fon. 
Na Catalíneta-- no vol veure sient; 
S'ha de fer monsieta-monja d'un convent. 
Són pare í sa mare-la fan passejar. 
Ma mareta meva-passem pel fossar! 

En les sis primeres estrofes de la traducció, dolentes a tot 
ser-ho, s'hi conserva no .gens menys la dolor de l'oblít; però les 
dues últimes estan traduïdes aíxís 

Mó.s vendran las fiestas-del (añaveral 
y otra ve~ al baüe,- todas sois iguali 

De manera que una melodia que expressa la dolor, li encas
ten en el text traduït una lletra burlesca. Sí la cançó en català és 
deliciosa, amb la lletra espanyola no sabem pas el que hi va 
veure el Jurat. 

De l'harmonització de les onze cançons, ens agrada el treball 
de la Cançó de bressol, Cançó de la son i Malalta, les quals creiem 
que ben prompte seran oïdes a Catalunya. 

Els excursionistes també devem dir-hi la nostra en el que si
.gui patrimoni espiritual d'un poble, que les cançons es recullen i 
es conserven no pas en les ciutats, però si en els llogarrets humils 
í en aquestes masies aclof a des í velles, llocs on s'hi esplaia el ro
dam on. Una de les tasques lloables a què podríem lliurar-nos és 
l' aplesia de tonades i corrandes, que, fora de la feina meritíssima 
que es feu en el se.gle passat, avui és un rierol que es perd, sense 
que ninS6Ú n'aprofití les aiqües. 

x. 
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Vuit dies al Pireneu 
Del 15 J 22 d'agost d'aquest any 

Andorra ,.., Ariège i Pallars 

EN aquest món, qui més qui menys, tothom té la seva dèria. La 
"" nostra, quan d'excursions d'alta muntanya es tracta, es caracte

ritza pel desig de deambular lliures, completament lliures, sense 
jamai fixar un itinerari precís, o una ruta ben concreta- remarquem 
però que ens interessem sempre, per aconseguir els objectius típics fi
xats-, i al objecte de finir la jornada a l'indret que millor ens plau, ens 
portem el refugi. Les humanes, humaníssimes si voleu, recomanacions 
dels guies no ens convencen i les rutes monòtones seguint les petjes mar
cades, tampoc. En les nostres excursions volem trobar-hi,-i ho aconse
guim sempre,-l'encís de la llibertat complerta; què hi fà que a voltes 
perdem temps per haver errat un itinerari o bé per orientar-nos! A 
muntanya tot convida a la contemplació i tots els indrets reserven prou 
emocions pel fervent admirador. 

Explicats aquests antecedents, no us estranyarà doncs, el caràcter 
especial de la nostra excursió. 

Dia 15.-Arribàrem a la capital d'Andorra el dissabte al vespre la 
colla composta pels quatre companys socis d'aquest Centre Excursio
nista (l). A la fonda on ens hostatjàrem, visquérem unes quantes anèc
dotes delicioses produïdes pel caràcter especialíssim del propietari, 
amb l'explicació de les quals n'hi hauria prou per omplir un bon grapat 
de planes. 

Dia 16.-Carregat el bagatge a una pacient ruca, com diuen per 
allí, férem via per les gorges de Sant Antoni seguint el curs del Valira 
Septentrional, fins a la bifurcació de camins que menen a La Massana 
i a Ordino. Passat el primer dels dos pobles, el camí planeja suaument 
pel fons de la ribera d'Arinsal, on arribàrem a les 2 hores i mitja de la 
nostra sortida d'Andorra la Vella. Deixat aquest poblet d'Arinsal, situat 

(1) Jaume Torres, Joan Juan, Pere Père, i el ressenyador. 
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en solellat clota! a la vora dreta de la ribera, i esguardant a plaer els 
alts cims que l'environen, seguírem remuntant el curs del riu, fins a arri
bar a un petit planell dominat per un contrafort del maciu de Coma Pe
drosa a una hora des d' Arinsal on descarregàrem el bagatge i vàrem 
continuar ja tota l'excursió, ben sols. 

El riu es divideix en dues branques; ambdúes tenen llur origen a les 
vessants de prop la frontera. La de la dreta té ses fonts més altes a 
l'estany de Coma Pedrosa (alt. 2600 m. aprx.); un altre petit estany es
trebat en els contraforts de la carena fronterera amb el Pallars, prop de 
Port Negre, hi aboca les seves aigües poc després de una cascata, d'on 
en cosa de mitja hora es guanya l'ample planell més alt de Coma Pe
drosa. La de l'esquerra baixa dels indrets del Port d'Arinsal i Roc En
travessat(frontera espanyola-franco-andorrana) tot revoltant el grandiós 
maciu de Coma Pedrosa. Aquest cim és e l més alt d'Andorra (alt. 2945 
m. aprx.) Per la primera de les dues vessants, seguírem un corriol 
molt ben marcat-perquè feia pocs dies que hi havia passat la vacada, 
camí dels alts pasturatges-i sobtadament anàvem ascendint els graus 
que escalonen la vall estreta i estimbada. La vista resta reclosa per les 
dretes parets de la vall, albirant-se tan sols, a mida que hom va gua
nyant alçada, les puntes de les muntanyes més altes d'Andorra, que li 
serveixen de frontera amb França. EI corriol desapareix en el límit dels 
pasturatges i seguírem pel fons de la vall. A la dreta i a la part superior 
del pla esmentat de Coma Pedrosa, queda la cascata que formen les 
aigües procedents de l'estany del mateix nom. Si haguéssim enfilat la 
dreta pendent, prop de la caiguda de l'aigua (via ben practicable per cert) 
hauríem guanyat molt temps, però tenint en compte el pesat bagatge que 
portàvem, vàrem preferir seguir la vall que més suament va guanyant 
alçada. En la part alta d'aquesta vall una tartera immensa, rul'!es de 
les carenes fronteres amb el Pallars, jau escampada; fou llavors que 
torçàrem la direcció ascendint per un contrafort aglebat i prompte re
trobàrem el curs de l'aigua. A pocs passos s'ens presenta un petit es
tany que revoltem per la part esquerra, travessem unes proveïdes con
gestes, en una petita i estreta gorja que comunica els dos estanys, i 
arribem a la fita de la jornada: l'estany de Comapedrosa festonejat de 
abundoses congestes. les quals amb la brillantor de l'aigua d'un tò blau 
fosc contrastàven vigorosament de les descarnades vessants. Si bé 
des de l'estany la vista es molt reduïda, doncs solament s 'albiren, pel 
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petit engorjat per on s'escorren les aigües, les muntanyes properes de 
Port Negre; els alts cims i carenes que l'environen li donen una fesomía 
aspre i selvatge, que per sa característica solitut, a nosaltres, ens fou 
molt plaent. Els cims de Comapedrosa i Sanfonts semblen a tocar, una 
pendent suau va ascendint fins a la collada o carena que comunica a 
Vallagua. El campament que establírem a l'extrem superior de l'estany 
aprofitant un planell empedrat fou un bell complement de la jornada. 
Des d' Arinsal havem esmersat 4 hores, sense contar-hi les reposades. 
Al caient de la tarda tot reposant prop de r estany consultem l'itinerari 
per l'endemà; la ruta pot fixar-se molt bé; l'ascenció a l'alt de Comape
drosa per aquest indret és una senzilla anada de una hora per terrenys si 
bé plens de tartera, sense cap dificultat. • 

La primera nit de muntanya passada en aquells solitaris indrets, 
dins del nostre estimat refugi, fou relativament tranquila; a mitja nit 
una forta estrebada de vent feu batre les teles, amb gran soroll, però 
sense_ altres conseqüències que haver de reparar un tirant trencat. 

Dia 17.-Al crèixer el dia, el vent minvà, els estels brillaven i ni el 
més lleu borrisol de núvol entelava la blavor del cel; la jornada es pre
sentava doncs magnífica i aixís ho fou. Aplegat el campament férem 
via amunt en direcció a · la collada frontera amb el Pallars, prop de la 
qual sorprenguérem una nombrosa ramada de cabirols que fugiren es
parverats en direcció al cim de Sanfonts. Vàrem deixar el bagatge a la 
mateixa carena i revoltant les altes vessants, ascendírem per la via dre
turera al cim de Comapedrosa. La visió que hom hi frueix, al cim, és 
incomparablement grandiosa: separat de la carena general pirenenca i 
lleugerament endinsant en terres andorranes és un mirador sens rival. 
En direcció a ponent i damunt dels estanys de Vallagua s'aixeca la 
serra del Monteixo, que s'endinsa per Catalunya separant les dues valls 
Ferreres: la de Tor i la d' Areo. Aquesta es descobreix fonda, verdejant i 
colorada en sa part més baixa, visible, per una vegetació exuberant (com 
ja tindrem ocasió de parlar-ne). Hom pot admirar també tota la carena 
pirenenca des d'el Carlit a Perdiguero amb l'enfilall laberíntic dels alts 
cims. La nostra atenció després de ràpida ullada vers altres indrets es 
concentra per a precisar el curs de la carena, des d'el Roc Entravessat, 
que tenim a l'enfront a poca distància, fins a la Pica d'Estats. Una de 
les finalitats, precisament de la nostra excursió era conèixer el maciu d• 
Estats, regions aquelles que com molt bé diu en Gonzàlez Llubera 
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guarden emocions fins pel més exige.nt muntanyenc per bé que aquelles 
excursions siguin inmerescudament bandejades dels itineraris coneguts 
entre els catalans. (l) En aquell cim entre altres targes, d'excursionistes 
francesos les més, en llegim amb sorpresa però gustosament una que 
diu: Carme Coromina i Iborra, Barcelona. Hi deixem allí la nostra tarja, 
també, i retornem pel mateix camí d'ascensió a cercar les motxilles. Un 
adéu a les terres andorranes i per una canal plena de tartera, anem de
vallant fins a l'estany superior de Vallagua, situat en un formós circ 
verdejant, emparedat per les altes carenes de Sanfonts i del Monteixo 
per un cantó i pels contraforts desgalabrats dels cims fronterers amb 
França, per l'altra. Vers aquests indrets aixequen llur fina testa els cims 
de Medecourbe i Lavans. Una nombrosa vacada pastura pels environs 
de l'estany, essent un xic perillós trescar massa aprop d'aigua, perque 
el bestiar estimba quisqunes pedres. 

Desconeixedors en absolut del terreny encar que amb el preciós 
ajut d'una carta francessa dita de l'Estat Major, al 50.000, i els progra
mes referents a aquells indrets, de la <Üuide Soubiron• (2) anem 
combinant el fàcil itinerari per atançar-nos, el més ràpidament possible 
i sense perdre alçada al ensems, al maciu d'Estats. La carena pirenenca 
després del cim de Lavans (alt. 2897 m. aprx.) forma una fonda depres
sió. Aquest coll es l'anomenat Port de Bouet (2450 m. alt.) obert entre 
l'esmentat cim i la Pica Roja de la Soucaranne (alt. 2904 m. aprx.) Pla
nejar des de l'estany superior de Vallagua direcció del Port, hauría es
tat costosa tasca, i entretinguda; vàrem determinar doncs devallar se
guint el curs de l'aigua originària de l'estany fins a trobar una barran
cada provinent del cantó de Lavans, ascendint llavors direcció E. fins 
a trobar el camí del Port a cosa d'un quart de distància del coll. EI 
Port de Bouet, que és el més transitat, per ésser el més practicable de 
les altes valls de Vallferrera d' Areo, separa aigües mediterrànies i at
là ntiques. Les dues vessants són de fesomia completament diferenta: 
mentres les de Catalunya mantenen una pendent més o menys suau i 
les comes es succeeixen gradualment fins al fons de la vall, les de 
França cauen sobtadament en dretes pendents i a curta distància es 

(1) Les altes Valls de l'Ariège. Miquel Gonzàlez i Llubera. C. Excursionista de Catalunya, 1924. 
(2( cGuide Soubiron~ Les Pyrenées-D.a pio d'Alie au Canigou, en 30 exoursions. Toulouse 1920 4 

(24.ème. exçursion). 
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poden apreciar grans desnivells. Deixem Catalunya (Pallars) i entrem a 
França (Ariège). 

En l'esmentat port vàrem saludar un pastor francés, qui ens donà 
amablement quiscunes referències que ens precisaven, convidant-lo en 
remerciament a gustà dos exquisits préssecs. Del port i en mitja horeta 
de camí ens trobem al peu de l'estany de La Soucaranne. Sota l'altiua i 
vermellosa mola de la Pica Rouge, que s'aixeca sobtadament estimba
da de més de 600 m. i en un petit replà de la dreta vessant es troba 
l'estany de la Soucaranne on pensem passar-hi la nit. A la vorera dreta 
el vent hi bufa amb força i cercant el millor reconet seguim un corriol 
que revolta l'estany. De les voreres gemades en surten a gran salts una 
munió de granotes que es llencen a l'aigua lleugerament; es un petit 
espectacle però curiós i divertit veure saltironejar aquelles bestioletes. 
A uns deu metres de l'aigua, arrecerats del vent per la carena que ens 
separa de la vall o millor dit barrancada de Roumazet, establim el segon 
campament. L'objecte pel qual ens quedàvem a fer nit a aquells in
drets era el següent: Pensàvem dirigir-nos l'endemà a guanyar a ltra 
volta la carena frontera, pel port Vell o de Roumazet (alt. 2600 m. apr.) 
que es troba després de la Pica Roja esmentada, hauríem enfilat llavors 
a tota carena, els cims de Roumazet, i Canalbonne, i devallant a l'alta 
coma de Rioufred, en les vessants ja de la Pica d'Estats, i a unes dues 
hores de la Pica Central , prop de la qual hauríem establert altre cam
pament. A l'objecte d'explorar part d'aquest itinerari i una vegada afer
mat el campament, muntàrem a la carena que separa la vall de Rouma
zet, com ja havem esmentat. La via fins a l port Vell era ben a la vista i 
practicable; d'allí en endavant poca cosa podíem precisar però crèiem 
que no hauria estat molt dificultosa (tenint en compte que a nosaltres 
no en enguniejava l'haver d'arribar a refugi, doncs qualsevol planell 
arrecerat ens servia per plantar la tenda i passar-hi la nit). D'ençà de 
mitja tarda que les boires havien fet llur aparició i mentres consultàvem 
les cartes, se'ns va posar a ploure, i fou precís retornar al campament 
per evitar una bona remullada. 

A entrada de fosc la direcció del vent cambià, i els nuvols s'infla
ren; tot feia preveure que no faria gaire bona nit. Sopàvem tranquils i 
satisfets, comentant les peripècies de la jornada, quan ens sorprengué 
el soroll llunyà d'un tro. Començàren a caure grosses gotes, el vent 
bufava amb més força que mai i en menys d'un quart tinguérem la tem 
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pesta a sobre. La pluja torrencial sobtada i els remolins del vent do
naven fortes batzegades a la tenda ï diverses vegades tinguérem Ja 
sensació que ens la rebatia, aclofant-nòs sota d'ella, o bé se l'emporta
va. Un tirant defectuós, de la doble taulada de la tenda, va trencar-se 
amb una forta batzegada, i la feu voleiar, essent absolutament necessa
ri sortir al defora per arreglar l'averia; gran treball ens costà subjectar
ia car la fúria dels elements era tal que un hom amb prou feines podia 
aguantar-se dret. Les aigües de l'estany -abans tranquiles i quietes, ba
tien amb força la ribera, els llamps ens í!·luminàven constantment,-es 
succeïen entre 5 i 10 segons-i els trons ressonà ven asparveradors. Fou 
un espectacle de tan intensa emotivitat, que en va intentaría donar-ne 
una complerta descripció. Ni les meves lletres tindrien prou força evo
cadora ni l'ambient del apreciat lector, ajudaria a capir-la. N'hi ha prou 
però en fixar un petit exemplê: Contemplar una tempesta, des· d'una 
confortable estada, a ciutat mateix amb la ràpida successió de llamps, 
la cortina abundosa de pluja rebotent frisosa pels vidres i l'estrèpit ei
xordador dels trons, é3 cosa que a tothom per cor fort que sigui l'im
pressiona i l'embasardeix, penseu doncs com havia d'ésser en nosaltres 
aquesta impressió, que la contemplàvem des d'un migrat i fràgil refugi, 
i voltats d'un ambient que contribuïa a fer-la més temuda i feréstega. 
Ens trobàvem en terrenys completament desconeguts per nosaltres i 
lluny de poblat (2 hores i mitja, Orris de Caria). Calía però mantenir a 
bon tremp l'estat d'ànim i preparar les coses, en cas de que hagués estat 
necessari prendre altres determinacions si la tenda s'inutilitzava. Sorto
sament al cap d'una hora minvà la fúria tempestuosa i vàrem continuar 
també el sopar interromput i a dormir. A les 11 forem obsequiats per 
una altra embestida, no menys esgarrifosa encar que de molt menys 
durada; i per fí després de tantes angúnies poguérem dormir tranquila
ment fins a les sis del matí. 

Dia 18.-EI temps continuava, com la vigília, amenaçant; pels cims 
s'hi arrocegava la boira i el sol a intèrvals, minsament il·luminava el 
paisatge. Veient aquesta inseguretat i tenint en compte que l'itinerari 
que ens havíem proposat es desenrotllava tot per carenes d'elevada 
costa,-amb perill constant en cas de tempesta-desistírem de portar
lo a cap per realitzar-ne altre amb el qual aconseguiríem el mateix ob
jectiu (Coma a lta de Rioufred) i seguiríem en canvi per terrenys menys 
perillosos. Anàrem a retrobar el camí que del Port de Bouet devalla 
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vers el fons de la vall de Soulcen. Apart dels pasturatges i quiscunes 
mates de narets i altres pocs arbustes més, la vegetació es nul·la en 
aquesta fonda vall; guanyada aquesta, el camí segueix suaument el curs 
del riu per la vorera dreta. A ambdues vessants s'hi troben quiscunes bar
raques de pedra, ben construïdes, i que serveixen d'estada als pastors. A 
unes dues hores de l'estany de la Soucarane s'arriba als Orris de Caria 
(alt. 1735 m.) Aquestes barraques reuneixen un cert confort doncs hi 
viuen en algunes els pastors amb llurs famílies i constitueixen una im
millorable base per excursionejar pels environs. Demanem algunes re
ferències a una dona, que es sorpren visiblement de la nostr.a presèn
cia, i continuem nostre camí deixant la vora dreta de l'esmentada vall 
per a seguir planejant fins a retrobar el curs de l'aigua provinent de 
l'estany de Rioufred. Dessota nostre s'exten el gran pla de Soulcen, on 
hi pastura una munió de bestiar. ja en la dita vall o barrancada de 
Rioufred i bon xic amunt, ens adonem que el corriol que seguim no ens 
menarà pas on desitgem. Revoltem lleugerament planejant per les dre
tes vessants, poguent després de mitja hora trobar el veritable corriol 
que s'enfila dreturer per la vora esquerra. Les boires que corren de S. E. 
a N. O. han anat inflant-se. Tot sovint la pluja ens obsequia. La costa 
es forta i llarga però el vent que bufa de baix a dalt ens presta gran 
ajut. Girant l'esguard enrera hom frueix de bonica visió. Els macius de 
l'estany Fourcat i de Malcaras que s'aixequen a l'altre cantó de la Vall 
de Soulcen barren l'horitzó. En el fons s'ovira minúscula i verdejant la 
part superior de la Vall de Soulcen. Les aigües del Rioufred cauen ert 
vistoses cascates amb gran soroll. 

Ens fou precis cercar refugi dessota una bauma oberta en la roca, 
car la pluja augmentava per moments; també alguns llamps feren llur 
aparició amb la consegüent tronada. Prest poguérem continuar la mar
xa i arribàrem ben prompte a l'estany de Rioufred (alt. 2400, 2500?). El 
sot amagat on jau l'estany, està atapeït de congestes, algunes de les 
quals besen l'aigua. Enfront de l'estany ribera amunt, es despenja d'uns 
50 metres la formosa cascata de Rioufred. Vàrem entaular conversa amb 
dos pastors francesos, pare i fill, als quals preguntàrem ço que podia 
interessar-nos i després d'extranyar-se del nostre propòsit de quedar
nos allí a passar la nit varen acomiadar-se per anar a fer nit als Orris 
de Caria. 

En un petit planell en mig de la tartera, prop d'una barraca enruna-

l 
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da, aixecàrem el campament. Amb l'experiència de la nit passada, 
prenguérem grans precaucions i pot dir-se que Ja tenda la posàrem en 
condició inexpugnable, batallant contra els elements. No tardaren gaire 
aquests, a promoure, amb més fúria-s'hi cap- que la nit anterior, altra 
formosa tempesta. Encar que la que ens sorprengué a la Soucaranne 
fou de gran emotivitat per ésser la primera, la llarga durada d'aquesta 
(2 hores i mitja) el soroll eixordador de la cascata, les aigües de la 
qual degueren aumentar el doble, si no més, a jutjar pel xibarri que 
movien-el só especial dels trons, semblant trets, engegats ràpidament, 
el llampegar continuu i el temporal diluvià que musicava l'espectacle, 
feu un conjunt que ens impressionà vivament. Passada l'empenta mons
truosa, amb la qual els elements semblava que ens volien posar a pro
va, urbanitzàrem l'interior de la tenda, empedrant-la amb grosses lloses 
per evitar la mullena produïda per algunes petites filtracions d'aigua, 
i ... a dormir. 

Dia 19.- EI cel i els cims propers estan coberts de boires; la força 
del vent dóna però esperances que en aixecar-se el jorn millorarà el 
temps. Determinem intentar ascensionar la Pica Central d'Estats, ens 
carreguem el bagatge el pès del qual cada nova jornada es fa més so
portable, i seguint l'itinerari indicat de baixada en la ja esmentada 
cGuide Soubiron> ens anem enfilant dreturament per l'alta ribera de 
Rioufred. Tarteres, cims esgalabrats, congestes i boires es ço que podem 
admirar. Arribats a la coma més alta, fent via primer per un grós never 
o petita gelera que cobreix totalment el bressol de la vall, i després per 
un contrafort rocós, per a evitar la neu, que és molt gelada, guanyem 
el collet de Rioufred (alt. 2987 m.) obert en la carena que lliga el Mont
calm (cim francés de 3080 m. alt:) i que tenim a una mitja hora de dis
tància, amb la carena general pirenenca en el maciu d'Estats. 

Des d'el collet en 20 minuts, trepitjant menuda tartera i algunes con
gestes, assolim l'objectiu desitjat: La Pica Central d'Estats:(alt. 3141 m.) 
nucli orogràfic i cim el més alt de Catalunya. La boira ho envolcalla 
tot, a intèrvals però ens deixa admirar ràpides visions vers els environs. 
Mentre reposem, signem a la llibreta registre col·locada allí per la Sec
ció de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya. Pel cantó de 
nostra terra s'albira un estimball fantàstic, al fons del qual 11.ueixen dos 
bells estanys, de blavoses aigües. 

l. SuANA 1 P1CANYOL. 
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Excursió als Estanys i gorges de Querançà 

Travessa de Ribes a Thues, passant per Núria i N ou Creus 

T INC de fer constar que l'anada a Querançà és una de les excur
sions en què més he gosat de la muntanya, car és tant i tant va
riat l'aspecte d'aquella accidentada ribera, que hom no sap si 

admirar més la diversitat de paisatge, o la inmensitat de les muntanyes 
que l'enrotllen. 

*** 
Era ben aprop de migdia, en la primera. de les dues festes d'Agost, 

que sortíem de Queralps en direcció a Nou Creus. Un sol roent acabà 
de fer-nos més pesada la pujada fins a Núria, des d'on després d'haver 
dinat emprenguérem novament la caminada fins a Nou Creus. 

El temps havia canviat i ara el sol restava amagat en mig d'espeses 
nuvolades. Això ens feu apressar una mica el pas, doncs temíem ésser 
atrapats pel mal temps, abans d'atravessar la collada. Per sort, poc 
després s'aclarí sense altres conseqüències. 

Eren ja quarts de cinc de la tarda, quant arribàvem al cim de laco- · 
llada de Nou Creus. És d'un efecte sorprenent la v:sta que per tots cos
tats s'esten des d'aquell feréstec mirador. 

A un costat, seguint la carenada i com a últim estrep que es redre
ça gegantí, hom veu el Puigmal alterós que domina tot aquell maciu de 
muntanyes. Per l'altra banda, el Pic de la Fosa del Gegant, fent de 
contrafort al superb Pic de l'Infern, li treu la vista que per aquell costat 
tindria. Davant per davant els dos Torreneules semblen els guaites de 
les muntanyes i avall, avall, en mig de minúscules serralades que sem
blen ajassades als peus de la gran serra mare, es veu extendres aquesta 
terra nostra. 

Pel cantó nord la vista té un caire ben diferent: Un colossal cercle 
de muntanyes forma la ribera de Querançà, de on per tots costats es 
redrecen alterosos cims, plens de grenys inaccesibles. Les fortes pen
dents són cobertes d'un tant estarterat rocam, que acaben de dar la 
sensació i1*pecable de trista desolació. 

La baixada fins als Estanys, amb una mica de cuidado resulta ben 
fàcil; saltant d'un roc a l'altre es baixa fins a l'Estany Blau, primer dels 
tres enclavats en aquella alta ribera. 

' 
\ 
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No sé si era produït per les estranyes clarors d'aquelles hores de cap
vespre, o bé per les ombres que reflectíen les muntanyes, que el nom 
d'estany blau estava del tot amb consonància amb les seves aigües. 
Des d'allà és d'un efecte grandiós el magnífic Pic de l'Infern, que en 
mig d'un rocam immens es redressa quasi perpendicular sobre l'estany, 
enmirallant-se en les seves aigües. 

La baixada si bé no tan pronunciada continua forta i de la mateixa 
manera fins l'Estany Negre. 

Estava previst que havíem de trobar els noms d'acord amb el que 
defineixe.n. Era ja quan començava a fer-se fosc que passàvem pel peu 
d'aquest estany,- una mica més gran que l'anterior í alimentat per les 
aigües que d'ell sobreïxen-i degut a la poca claror tenien les aigües 
un fons tan marcadament negrós, que resultava ben acertat son nom. 

Mitja hora en avall i seguint per continuats herbeis, s'arriba a l'Es
tany Gran, que és d'una visió magnífica. 

La fosca, poc a poc anava embolcallant aquelles muntanyes, quals 
gegantines siluetes es retallaven en mig de l'escassa claror crepuscular, 
donant noves tonalitats a nostra fantasia desbocada, que en aquelles 
hores d'embasardidora solitut, semblava gosar d'uns moments de lli
bertat. 

Sense esperar que la claror ens abandonés del tot, plantàrem la 
tenda, i ens disposàrem a passar la nit amb tota la comoditat possible. 

L'endemà al matí, l'efecte que ens produí aquell encerclat de mun
tanyes, fou d'una realitat magnífica: Mirant enrera, era grandiós l'ester
tarament que per tots costats ens envoltava, coronat per alterosos cims 
que per aquell costat semblaven inaccesibles; en avall, canvia de tal 
forma l'aspecte de les muntanyes amb l'aparició de grans boscú
ries, que sense hom adonar-s'en sembla haver-se cambiat totalment 
de país. 

Sempre sense altre camí marcat que el natural del curs del riu, es 
baixa accentuadament pel míg de continuades jasses, per on aleshores 
hi pasturaven nombrosos remats. 

El camí no cal dir que resultava força interessant; sempre al peu del 
riu, sentint-ne l'inacabable cançó, modulada solament pel terreny, que 
amb ses aspreses produeix un seguit de cascates d'un efecte sorprenent. 

De tant en tant un cop de vista a les grans muntanyes que deixem 
encera, serveix per fer-nos adonar més encara del canvi operat en el 
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paisatge, abans nu i desert, i ara cobert d'una espessa boscúria. Aixís 
va continuant-se el camí que sembla inacabable, en mig d'un immens 
breÇol de muntanyes, on esbojarradament, llença sempre el riu avall, 
a vall ses aigües. · 

De sobte ve a trencat aquella monotonia l'entrada a les gorges de 
Querançà: La vall, que fins allavors és d'u!J.a amplada regular, s'estreny 
ràpidament, fins a formar un engorjat pel qual tot just s'hi escorre el 
riu, que empés per la forta pendent no fa més qua topar d'un escull a 
l'altre, tot produint un rengle de petits salts, que resulten d'una formosa 
contemplació. 

Al aixecar la vista enlaire, solament hom distingeix les parets late
rals, que, tallades a pic i formades de roca viva, s'enlairen dretes, dei
xant veurer únicament un retall del cel blau. 

El camí s'interna per les gorges; a voltes per;un costat d'elles, altres 
per medi de palanques, fins a una girada, en que la qual sembla eixam
plar-se, i des d'on el camí s'enfila per un costat fins a guanyar-les car 
tornen a estrenyers de tal manera, que les palanques que formaven el 
camí ~avien estat trossejades per la riuada. 

Després de tant devallar ve una mica de nou aquella pujada, però 
també és ben interessant veurer des de dalt l'aspecte que presenten les 
fondalades que formen l'engorjat. 

El camí torna a devallar ràpidament per una reconada on les gorges 
són accesibles, i després d'algunes girades i, quant sembla que es van 
estrenyent més i més, hom s'adona de la sortida que és un cop d'efecte 
meravellós. 

Les parets laterals ben dificilment deixen pas a la claror, de tant 
estretes i enlairade.s, i al final d'una llarga recta, es presenta sobtada
ment la sortida, atravessada per un pont que d6na pas a la via de Per
pinyà a Bourg-Madame. Al fons s'hi veu l'ample vall de Thues plena 
de sol. La claror gairebé fereix la vista i després de tant caminar en 
mig d'estretes parets, hom disfruta en la contemplació d'aquella joliua 
i ampla vall, pel fons de la qual s'escorren les aígües del Tet. 

El tren ens portà fins a Bourg-Madame, ·deixant-nos veurer en sa 
ràpida cursa, les magnificències de les germanes terres del Conflent i 
de Cerdanya. 

jAUME TRIA I TORRES. 
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CRONICA 

ExcuRSIONS FETES.-Dia 18 d'octubre.-Un grup de socis feu l'anun
ciada excursió a Els Ecos de Montserrat organitzada per la Secció 
d'Esports de Neu i d'alta Muntanya. 

Altres realitzaren l'excursió organitzada pel diumenge abans, baix · 
el següent itinerari: Can Torres, Les Castellasses, Font de Santa Agnès, 
·cova del Drac i Can Robert. 

Dia 25 d'octubre.-Un grup de socis portà a cap l'excursió a Mata
depera, El Girabau, Sant Feliu del Recó, Castellar i Puig de la Creu. 

Dia primer de novembre.-Es feu una interessant excursió per les 
serres de Sant Llorenç. 

Dia 8 de novembre.-En nombre de 35 foren els excursionistes que 
visitaren la Colonia Güell i Manicomi de Sant Boi. En el mateix dia, 
altres socis pertanyents a la Secció d'Esports de Neu i d'alta muntanya, 
feren una excel·lent sortida, aconseguint el cim del Taga. 

· Dia 15 de novembre.-Varis socis realitzaren l'anunciada excursió 
de Montnegre. Altres anaren a la muntanya de Sant Llorenç del Munt, 
combinant bells itineraris. 

Dia 22 de novembre.-Es feu una interessant excursió a la Font .de 
l'Olla, la Pola i la Mata, en la que hi concorregueren 10 socis. 

CoNFERÉNCIEs.-EI dia 20 de Novembre el jove literat i divulgador 
En Manuel Valldeperes do11à en el nostre estatge una conferència baix 
el tema cEI Monestir de Poblet» en la qual es projectà una formosa 
col·lecció de diapositius d'aquell monument de ld passada grandesa de 
nostra terra. 

El dia 4 de Desembre, fórem obsequiats per l'il·lustre col·lecciona
dor i fotògraf En Adolf Mas, de Barcelona, per una conferència sobre 
e Coneixements generals. sobre fotografia de turisme > que fou ampliada 
amb interessantíssims diapositius demostratius i corroboradors de les 
seves paraules. Aquesta conferència fou organitzada per la Secció de 
Fotografia, que regracià coralment les sàvies i atinades indicacions del 
mestre. 
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PUBLICACIONS REBUDES.-Del Ateneu Ampordanés, s'ha rebut l'album 
Guia de la Costa Brava. 

Del Reverend P. Adeodat F. Marcet Poal, havem rebut l'obsequi d' 
un volum científic, titulat ·Prehistòria de Montserrat>. 

Del senyor )acinte Elias s'han rebut els següents treballs científics: 
•La presència de l'Oligocènic al Sant Llorenç és dubtosa>, •Resultados 
de una excursión científica• i <Notas geológicas de Cataluña». 

Cal fer constar l'interés -que tenen totes les expressades publicacions 
i com agraïm la deferència mostrada a nostre Centre per llurs donants. 

Nou BUTLLETI.-Ens hem vist agradablement sorpresos per l'apari
ció en els rengles excursionistes, d'un interessant butlletí publicat per 
el Grup excursionista de la Fraternitat Republicana d'aquesta ciutat. 
Des d'ARxiu ens complavem en saludar a aquest nou portaveu de l'ex
cursionisme Català, al ensems que li desitgem llargs anys de vida, en 
bé del nostre ideal excursionista. 

COMISSIÓ ORGANITZADORA D'ExcuRSIONs.-Aquesta comissió adhe
rint-se a la gran activitat, que demostren totes les Seccions d'aquest Cen
tre, ha estat reorganitzada; i a tal fi, d'acord amb la Junta Directiva in
tegraran aquesta Comissió els següents socis: President, Joan Juan; Se
cretari, Joan Borràs; Vocals: Joan Isart, Joan Marimón, Joan Benet i 
Jaume Tria. 

SECCIÓ DE FoTOGRAFIEs.-Amb la cooperació entusiasta de tots els 
socis, la Junta d'aquesta Secció ha adquirit un armariet propi per expo
sar-hi les fotografies (postals i diapositius) que hagi oQtingut el vocal 
fotògraf durant les excursions oficials. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU 1 D'ALTA MuNTANYA.-Aquesta secció, amb 
l'interès de que tots els socis puguin gaudir de les meravelles de les 
excursions en temps de neu, aixís com també en temps apropiat de 
les fàcils i còmodes estades a muntanya, acordà l'adquisició de tendes 
de campaments, skis i tota classe de materials auxiliars. 

Per començ, tenint en compte les properes excursions pirenen
ques, ha cuidat d'adquirir skis; que podran ja ésser utilitzats per socis 
de la Secció en les properes excursions. 

Essent aquest un assumpte d'interés a tot excursionista, la Junta 
d'aquesta Secció, creu es veurà afavorida amb l'ingrés de nous socis, 
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quin augment d'ajuda moral i material serà en benefici d'ells, de tots i 
dels esports de neu. 

SECCIÓ o'ATLETISME.-Tal com prometérem en el número d«Arxiu> 
anterior, a continuació passem a detallar les notes referents a la tasca 
externa portada a cap per aquesta Secció, des del passat mes de juliol, 
la noticia d'algunes de les quals deixàrem de donar en l'esmentat nú
mero, per excés d'original. 

El dia 19 de juliol va tenir lloc en el camp que la Secció posseeix a 
Les Fonts, l'últim concurs dels tres que integraven els li Campionats 
Socials d'atletisme de la Secció (els dos anteriors varen celebrar-se els 
dies 24 de maig i 21 de juny). La suma de punts obtinguts en cada pro
va pels socis que hi prengueren part, donà la següent classificació, 100 
m.- J. Pauls; 200 m.- J. Pauls; 400 m.- C. Utiel; 800 m.- V. Fraga; 
1500 m.-]. Griera; Pes.-]. Tria; Disc.- V. Fraga; Javelot.- J. Fraga; 
Salts alçada.- F. Aligué; Salts perxa.- C. Utiel; Salts llargada.- J, 
Pauls; Triple salt.-R. Roig. 

-Finits aquests Campionats Socials, hom organitzà un concurs de 
Atleta Complert en les 12 proves citades en els campionats; i a aquest 
fi s'assenyala un mínim prudencial en cada prova. Es portà a cap en 
dues dates que foren els dies 31 d'agost i 6 de setembre, efectuant-se 
les proves en el camp de Les Fonts. 

El número de socis que s'inscriviren fou de 17, quedant classificats 
els següents: V. Fraga amb 189 punts; F. Argemí amb 175 punts; C. 
Utiel amb 174 punts; J. Fraga amb 147 punts; R. Roig amb 140 punts; 
J. Rigol amb 129 punts; R. Graner amb 114 punts; F. Vigués amb 106 
punts. 

Desitjosa la Junta de la Secció de que els seus socis poguéssiu en
frontar-s amb elements d'altres entitats, concertà un matx d'atletisme 
(el primer) amb l'Ateneu O. de Badalona, quins representants ens visi
taren el diumenge dia 13 de setembre, i se celebraren les proves, el 
matí de dit dia, en el camp de Les Fonts. 

El triomf corresponguè a la nostra Secció per 43 punts contra 28. 
La competència constituï un veritable èxit, tant per l'interès que 

l'anunci d'aquest matx havia despertat, com pels resultats tècnics acon
seguits en totes les proves; sobressortint especialment la de salt amb 
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perxa, en la qual En Culí, recordam i campió de Catalunya de l'espe
cialitat, baté extraoficialment el seu propi recort traspassant l'alçada de 
2'14 metres. · 

El diumenge següent dia 20, els nostres representants es trasllada
ren a Badalona, per a tornar la visita, obtenint-hi també la victòria per 
44 punts contra 27. 

El mateix diumenge dia 20, a la tarda, es va cooperar a la festa be
nèfica organitzada per la <Quinta de Salud L'Aliança> en el camp del 
Terrassa F. C., efectuant-se vàries proves, totes a càrrec de socis nostres. 

El dia 15 de novembre un equip de 9 socis es traslladà a Barcelona 
per a prendre part en el festival atlètic interclubs, organitzat pel Junior 
F. C. en el seu camp d'esports situat a Sarrià. La nostra Secció assolí 
un senyalat triomf, al classificar-se amb 17 punts en el primer lloc, en
tre 8 altres entitats que hi concorregueren; i existint una diferència de 7 
punts amb la classificada després. 

Aquesta victòria adquireix més relleu, pel fet de que aquest festival 
ha estat el més important celebrat en l'actual temporada, doncs s'hi 
inscriviren prop d'un centenar d'atletes, passant de 70 els que hi pren
gueren part. Amb tot i el número considerable de participants a cada 
prova, els nostres, ultra aconseguir dos primers llocs i quatre segons, 
es classificaren sempre dintre els sis primers llocs. 

Les marques obtingudes en els tres llençaments (pes, disc i javelots) 
foren molt notables, quedant millorats els respectius recorts de la 
Secció. 

-Aquesta Secció celebrà la seva reunió general en el dia I.er d'oc
tubre passat elegint-se per unanimitat la nova Junta Directiva, que que
dà constituida com segueix: President, Jaume Altisen (reelegit); Secre
tari, Pere Llargués, Tresorer, Rossend Graner (reelegit), Vocals: Rafel 
Roig (reelegit), Vicens Fraga, Prudenci Soler i Gaietà Trenchs. 

Ha estat senyalat el dia 20 de desembre vinent, com a data per la 
celebració del <Ill Campionat de cursa a peu Volta a Terrassa>, quins 
reglaments es donaran a conèixer oportunament. 
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ANUNCI D'EXCURSIONS 

DIES 5, 6, 7 i 8 DE DESEMBRE 

Excursió organitzada per la Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya 
a Camprodón, Xalet d'Ull de Ter, Portella de Mantet, 

DIA 6 

Mantet, Odette i Puigcerdà 

Inscripció i demés detalls dimarts dia 4.-Vocal, Antoni 
Dalmases; Fotògraf: Ramon Pinyol. 

Excursió a Ullastrell, Santa Maria de Vilalba i Castell de Vilalba 

Retorn vorejant el Llobregat fins a Oiesa. Inscripció el di
marts l. Sortida a les 6 plassa tramvia.-Vocal, J. Claria
na; Fotògraf: Norbert Castanyé. 

DIA 13 

Excursió al Molinot, Coll Cardús, Font del Guinard eu, i Vacarisses 

DIA 20 

Inscripció dia 18. Sortida a les 6 pas nivell Ctra. Rellinàs. 
-Vocals: Domènec Rocabert i Gaietà Trenchs; Fotògraf: 
Joan Figueras 

Amb motiu de celebrar-se el <Ill Campionat de cursa a peu 
Volta a Terrassa> es suspen !·excursió oficial d'aquest dia. 

DIES 25, 26 i 27 

Excursió organitzada per la Secció d'Esports de Neu i Alta Munta
nya a Núria i travessia al Xalet d'Ull de Ter 

Inscripció i detalls dimarts dia 22.- Vocal, Joan Marimón! 
Fotògraf: Josep Abelló. 

DIA 1 GENER 1926 

Excursió anyal a Mura 

Aquesta excursió es farà amb auto-camió. Inscripció i de-
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DIA3 

talls es donaran oportunament.-Vocal, Frederic Segués; 
Fotògraf: Josep Girona. 

Excursió a la Font de l'Olm, Font de la Cirera, Obac, Font de la Por
tella, Torrota, Font de la Riva i Font del Lladern 

DIA 10 

DIA 17 

DIA 24 

Inscripció dia 27 desembre. Sortida a les 6 pas nivell Ctra. 
Rellinàs.-Vocal, Jaume Tria; Fotògraf: Manuel Closa. 

Excursíó a Sant Benet de Bages 

Itinerari: Sant Vicens de Castellet, Pont de Vilumara, Sant 
Benet. Dinar a la font dels Burjons. Tornada per St. Fruc
tuós i Manresa. Inscripció dia 8. Pressupost 5 ptes. Sorti
da a les 7 pel Nord.-Vocal, P. Sala i Flotats; Fotògraf: Ri
cart Altayó. 

Excursió a Sant Llorenç 

Inscripció dia 15. Sortida a les 6 plassa de la Creu.- Vo
cal, Pere Llargués; Fotògraf: Antoni Escudé. 

Excursió a Martorell, Castell de St. Jaume, Castell de Gelida i Gelida 

Retorn per Barcelona. Inscripció dia 22. Sortida a les 5 i 
mitja plassa estació tramvia.-Vocal, Joan Juan; Fotògraf: 

DIA 31 

Joan Marimón. 

Excursiò a les Coves del Petracó i Esparraguera 

Inscripció dia 29. Sortida a les 7 pel Nord.-Vocal, Joan 
Isart; Fotògraf: Joan Ramoneda. 

A les excursions organitzades per les diferentes Seccions hi poden 
concòrrer tots els socis. 
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Fonda Restaurant Catalunya 
Casa especial per a Srs. Excursionistes. - SOPAR I DORMIR, 5 PTES. 

Es l'únic lloc que us pot servir bé i barat. - Per comandes dírí~ír-les a 

ESTEVE POLLI 
5 Gavatxons, 12 ,., -• TERRASSA ,., - Telèfon, 6035 
• 
••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Josep llrmengol 
Bísusería - Perfumeria - Cotilles 

Objectes per a regals 

Raval, 19. - Telèfon, 5835 

Llauneria de JOAN PUIG. 
CONSTRUCTOR 

Aparells de gas acetilè, Termes-sifons, 
Dutxes i accessoris per a quartos de 
bany. Fars per carruatges de gas acetilè. 

Aparells separadors i clarificadors d'olis, 
tant pel que surt de la premsa, com per 
a olis bruts, en forma rapidíssima. Pul
veritzadors per a vinyes i per a mosques 

Sant Antoní, 14. - Telèfon, 5905 

Joan Martorell 
Antiga CASA CARDELLACH 

Perfumeria nacional i estrangera, Bisu
teria, Vanos, Paraigües, Moneders; 
Guants, Ombrel·les, Articles de pell, 
Ultimes novetats en objectes artístics 

per a regal. 

Font-vella, 59. - Telèfon ó435 
TERRASSA 

CAMISERIA I NOVETATS 
MONEDERS, GUANTS, P ARAIGÚES 

PIANOS I AUTO-PIANOS 
de le$ millors marques. 

lnsfrumenü, Mú$ÍCa-Rotllos 

Secció de RADIO. - Atwater-Kent 

Casa Farràs 
GAVATXONS, 18. • TELEFON, 6182 

• aaaaaaaaeaa•aaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaeaa1aaaaaaaa••••••••••••••••••aaaea•aDaaaaa•aaaaeaaa 

COMPRIN SEMPRE EN ELS MAG.A TZEMS 

EL BLAU 
Camísería, Sastreria, Barrets, Gorres, Gèneres de punt, etc., etc. 

PREU S BAR A T I.S S I M S 

Sant Pere, 26 i 28. - ,., - TERRASSA 
•••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Aparells, Discs i Agulles 

éiRAMÓFONS (La Vo:.è de su Amo) 

Màquines per cosir, brodar, fer mitja, etc. 

WER'CHEIM (Ràpida S. A.) 
Hgent i Repre5eniani: 

Vda, de J, Grau 
FONT-VELLA, 22 : : TERRASSA 

ELECTRICITAT. .. Instal' lacions de 
llum, força i calefacció 

Isidre Armengol 
TELEFONIA l RADIOTELEFONIA: 
JI.parells de Crísta!lería; Llums a'in

candescència, etc. 
MAQUINARIA l MOTOR$: Compra, 
venda, canvií reparació. Ventí/a dors, etc. 

Raval, 38.-Telèf. 6181.--TERRASSA 

• • • • • • • • • • • • • .. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
C:onfiteria i 

Casa Cuní @ 
Cfiat!!a, 52 <Gerra~su 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GÈNERES TOLRA. - Confecció 

de Roba blanca. .. Nuviatges i 

encàrrecs 

EL V IRA EL/AS 

PANTANO, 25 :: TELÈFON, 6044 

EXCURS/ON/S TES! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HSSOSSJEU-VOS HL NOSTRE CENTRE $ 
•· . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CJ\.afae[ CJJoi:x 
SASTRE MODISTO 

Sani Cl!ere, 24. :; verrassa 

Sabateria. .. Cira-botes 

JOSEP POSAS 
&pecíalítat en calçat d'excursió l • • .. • : • Fonf .. vella,, 1 bis. - 'Cerrassa 5 

• • aaaaaaaaaaaa•aaa•aaa•••·····~··••aaaaa•aaaaaaa•aaaaaaaeaaaR8•••••••••••••••••••••aaaa•••• .. ••··~ 
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Recomanem als socis Jel Centre i als llegidors de l'~ Arxiu» JI 

que efectuïn li urs compres als nostres anu~ciants 

JOSEP BLAY 
TALLER: Sant Antoni, 64 bis 

Sant Joan, 7· :: TERRASSA 

A S S E G U R A N · C E S 

CAPELLA 

- Mo-

menes 

ST. LEOPOLD, 98 

V I D A. 
INCENDIS 
A. CCID ENTS 
M.A.. RÍTIMS 
FURT, ETZ • 

TELÈFON, 6 709 

. --

M. Abad Ribera 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllHllllllllR 

Pues Lliços Extens 
. 

de 1 per a teixits. - assortit en pues 

lloguer. - Filferros de totes dasses. - Laminació en Íret de 

cèrcols embJatges, 
. 

altt·es indústries per a l 

./!. •• z. 

Topete, / Telèfon, 5774 num. 1. 
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ARTICLES PER A EXCURSIONISME 
SECCIONS BATERIA CUINA. • CRISTALLERIA. • LOSA. • PORCELANA. • HIGIENE. • CA· 

LEFACCIÓ. • GAVINETERIA. • CUBERTS ALPACA. - OBJECTES REGAL 

· LA COCl•A "ODEllRA. • ''ll"AllllO"" 
FONT-VELLA, NÚM. es. 

PRESENTANT EL REBUT 1JE SOCI, DESCOMPTE 'DEL 10 PER 100 

................................ .......-~-------------""-'!"'~---~~~ 
Taller de Llauneria ~ D can HEBÉftTÀ BABATEHS. 

-- de --

PERE PtRE 
11111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. . Calçat de totes classes. - Preus 
econòmics. - Especialitat en calçat 

d'esport i excursionista Reparació i construcció en els articles 
del ram. :: Col'locació d'aigua, gas i ~ 
electricitat. :: Vidres de totes classes. 

RAPIDÉS l ECONOMIA : . 
·•111111111111~ 

.. ~:~~~~RR~R- ~R~MAT, NÚM. 19 . . . . . . x . . . . . . 
MOSAICS 1!!ºRAULICS ~ Ramon morral H 

Hans W eichsel ~ Coastructor d;;¡;;;; de fofes c/as-

©. C O. u ses; especíalí~at fer a ~íab./es i estri-
~ cadars 1 ~szonuta. 

<o:> ~ Topde, núm. 61. -Telèfon, 6165 

~~r~t~r~ ~e: C~s~ellar; ~·º: 1:1~~~ 

~Garatge Muntaner i Ll'!_nch 
~ Agents dels tan acreditats autos ' ' C l T lt O E 11 ' ' 
~ amb gran stock de peces de recanvi, venda d'olis, grasses, benzina. 
~ Taller de reparacions. - Lloguer d'autos per a tots els punts. 

~ Sant Genís, l O. Telèfon 5694 ... Carretera de Martorell. Telèfon 6500 M 
~ TERRASSA ~ 
•~X:::>ïe~: . . ...... ::::.:.::• 
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- - FABRICA DE CALÇAT. - Especialitat en el d'excursionista --

ANTONI GIRALT 
-- MAS ADEI, 49 TERRASSA --

~x:x::itc:•::::ii:C>lCO!ll::X:X::K::;P!C.)!lc:l!<:::itc:· x:x:x~xx 

ANIS DJEL TIGRE .. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 

Indiscutiblement és el millor 

Gran Licor Estomacal LlaJ6 

Garatge CER V ANTES . 
T aller de reparacions J' automòbils. - ~ 
Automòbils «Hispano-Suina. -Ag~ncia ~ 

ARENYS DE MUNT F D 
de V ALLET I BOFILL s. en Cta. ~ 

rancesc evant. 
Representant únic: Antoni Lamolla - . 

:~~~~rv~ntes, -12~. ~~cl.: 6:9~:. -.T~~ 

:Tintoreria V da. Castel16~ 
.. Rentats al sec, Tenyits, Planxats al vapor a diari. - Colors sòlids a la ·: 

. · mostra. - Negres per a dols, a les 10 hores. - Secció especial de destacats .. 

. t~~ TJèf~n 5934.: ~ Sucursal: RuJla~ 40 

~ FOTOGRAHA \ .. EL BARA TO 
~ AM E R Tallers i Ma11at.ems de M~bles .• 

~~. · Vendes a plaços, al comptat 1 major 

TREBA'LLS D'ART 
Carrer del Carme, 3 ... BARCELONA RAMON ARTIG AS 
Raval de Santa Anna, 26 •• REUS · · Cremat, 17. :: Telèfon, 6269 

RAVAL, 4. :: TERRASSA EXPEDICIONS A PROVÍNCIES 

~ !!s~!!~~es!: Sa~r~S~e! ~ X 
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