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Excursionisme 

ANY IX 

Segona època 

GENER--FEBRBR 1927 

NÚM. 45 

1 Atletisme 

AL lleqir la memòria del curs passat el nostre Secretari va 
fer un cordial elogi de la tasca desenrotllada per la Sec
ció d'Atletisme. Això vol dir la profonda simpatia amb 

què els directius del Centre veuen l'empenta donada a la pràcti
ca d'aquest clàssic deport des de casa nostra. 

No en va els cap-davanters de la Secció hi posen llur esforç, 
no és en va que distreuen alguns diumen!¡l'es a l'excursionisme, 
dedicant-los a entrenaments i lluites novílíssimes. 

L'atletisme disciplínador del cos, saturador de l'esperit, els po
sarà en míllors condicions per a escalar les serres i els alleuqe
rirà per a travessar els lluminosos plans. 

En el nostre Centre, que no és tot d'homes d'estudi, sinó bona 
part de joves qui cerquen en la naturalesa un esbarqiment cor
poral i esperitual, pot conviure perfectament l'atletisme al costat 
de la idea primordial que és l'excursionisme. 

Ambdós van a un mateix fi de regeneració. Diríem que es 
completen car no sabríem comprendre als nostres companys 
qui no fossin forts o no estessin preparats per fer determinades 
ascensions, soportar llargues caminades, o no tinguessen trem
pat r esperit per fruir les belleses de la natura. 

Per això fem vots per la llarqa convivència entre nosaltres 
de les dúes nobles activitats. 



118 ARXIU DBL CBNTRB BXCURSIONISTA DB TERRASSA 

EEL dia 5 de novembre encetà aquest cicle l'apreciat amic En 
Marian Solà, explicant <Impressions d'un viatje a Edinburg, Lon
dres i Paris., que fou una vetllada a !ta ment interessant, tant per 

'les nombroses vistes panoràmiques, monuments, edificis, etc., mostrats 
en projecció i relatats amb amenitat característica, com per la fàcil i 
adequada expressió del conferenciant. 

L'amic Solà anà esplicant les seves impressions i anècdotes de 
viatge; feu ressaltar la bellesa d'Edinburg, la capital d'Escòcia, ciutat 
industrial; la majestat de Londres, capital de l'Imperi anglés, i la gràcia 
de París, amb llurs edificis més importants, monuments notables, joies 
arqueològiques i 'històriques, satisfent amb escreix la curiositat de l'au
ditori que l'escoltà amb atenció. 

* * * 
El dia 27 del passat novembre el sensible poeta N'Octavi . Saltor 

dissertà bellíssimament sobre el tema <La suggestió del nostre cançoner>. 
Amb paraules clares i atractives, amb dicció fàcil i competent ens 
parlà de la enorme valor poètica i emotiva de la poesia popular catala
na, d'aquest riquíssim esplet d'antigues cançons anònimes que, si són 
óptimament formoses en llurs melodies musicals, són igualment belles 
en la lletra que porten. 

Donà una visió complerta del cançoner des de !ei fines cantades 
dels temps de plenitud, fins a la decadència, el castellanisme i el vall
fogonisme, les de la renaixença i les de l'actualitat, fent atinades com
parances i reflexions sobre llur esperit. 

En recitar-ne alguns fragments en féu ressaltar la vàlua poètica, amb 
una traça i un talent magistrals. Parlà de les corrandes, aquells versets 
minúsculs que són com guspires de llum i picardia, epígrames alats i 
xops de fina emoció que els poetes erudits d'ara poden difícilment 
igualar. Ens mostrà mm de una bella corranda popular un alt poeta 
contemporani en bastí una llarga poesía, cap de les estrofes de la qual 
supera la quarteta popular; amb penes i treballs arriben a agafar-ne 
un 'lleu reflexe. 

Recità la solemne poesía <Els estudiants •de Tolosa>, demostran t 
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nos com dificílment un poeta actual podria dir tan bellament i dramà
tica, la tràgica anècdota que descapdella aquell poema popular. 

I esmentà encara els goigs, llegint-ne algun exemplar modèlic. I fi
nalitzà parlant-nos de les auques de rodolins, d'un sabor tan autòcton 
i jovial, enaltint als poetes contemporanis que no s'han donat de menys 
de agafar aquest genre que sembla pueril i fer-ne coses modernes i re
finades; fent-nos gaudir la divertida auca satírica que sobre el gran ar
quitecte Gaudí feu el poeta Josep Carner, i una altra que Joaquim Ruyra 
compongué sobre les esplendors de Blanes. 

* * * 
El bregat alpinista En Lluis Estasen ens parlà la vetlla del 3 de de-

sembre darrer de les trifulgues, gaudis i angúnies passades en l'escala
ment dels cims alpins <Els Escrins i La Meije>. 

Interessant i delectable fou la impressionant descripció .dels diver
sos episodis, dificultats i victòries que reporta ja de natural tot esca
lament als grans cims muntanyesos, i n:iés aquests pics i arestes gairebé 
inaccessibles que solament pot reeixir-se en la ascensió una o dues 
vegades durant el cor del estiu, per tal que no sols cal un dia seré sinó 
que és necessari que abans hagi fet bo durant cinc o sis dies, altrament 
les empastifades de gel damunt les roques fan impossible tot intent. 

I acabà d'entusiasmar-nos mostrant-nos una esplèndida col·lecció 
de projeccious que ens feren fruir d'aquells panorames inversemblants 
de tan grandiosos; d'aquenes imponents serres alpines clapejades de 
congestes i encrostiçades de glaciers enormes, d'una pila de metres de 
gruix que fan pensar en les afraus dantesques dibuixades pel fantàstic 
Gustau Dorè. 

Ens anà describint els passos més arriscats i els caires més perillo
sos, amb un estil jovial salpebrat d'anècdotes i acudits humorístics, 
talment com si es tractés d'una excursioneta de diumenge pels encon
torns de la ciutat. 

El prestigi que dintre l'alpinisme català frueix En Lluís Estasen, en 
aquest escalament alpí no féu més que engrandir-se formidablement. 

* * * La vetlla del divendres 17 de desembre l' erudit historiador de Poblet 
Mossèn Josep Palomer desenrotllà e l tema <De la espiritualitat i de la 
grandesa de Pobltt>. 
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Fou una conferència sense projeccions, que altrament ningú no tro
bà a mancar, tanta fou la sàvia documentació i alta erudició d'aquest 
investigador de documents pobletans, les quals dots ha demostrat es
plèndidament en la sèrie d'articles sobre el monestir nacional apa
reguts en •La Veu de Catalunya., i que acabà de palesar en aquesta 
conferència. 

Parlà del moviment espiritual de l'excels monestir que culminà en 
puixança en els segles XIII i XIV, quan els reis de niçaga catalana l'om
plien de donacions i privilegis, tot reconeixent i acatant l'autoritat d'a
quells grans abats que més d'una vegada havien fet acotar testes sobi
ranes sota llur catilinària esmenadura d'errors i febleses humanes. Es
mentà com fins ara s'havia remarcat la importància de Poblet, princi
palment en quan al caire artístic i arqueològic, deixant una mica de 
banda els mil matisos del caire espiritual, dels quals el monestir era ri
quíssim, esmentant de passada que l'obra més antigua del cenobi, o 
sien les parts romàniques i gòtiques foren ideades, planejades i execu
tades pels mateixos monjos, que anònimament obraren aquelles filigra
nes d'arquitectura i escultura, puix fins molt tard, en començar la de
cadència no entraren al monestir arquitectes i escultors. 

Enumerà després els reis , prínceps i preclars varons que dormíen 
l'etern son sota les voltes de l'esglé~ia estotjats entre fastuositats d' 
alabastre i riquesa d'ornaments. I anotà les virtuts, bondats o defectes 
de cada personatge . 

Molts-va dir-han anomenat Poblet, l'Escorial de Catalunya, i això 
és equivocat; més aviat l'Escorial podria nomenar-se el Poblet de Cas
tella, puix documents irrefutables proven que Felip li al idear i cons
truir l'Escorial s'inspirà en el Monestir de Poblet. 

I acabà amb el record d'unes paraules imprecatories de Bossuet, el 
gran orador sagrat francès, dites a l'omnipotent rei Lluís XIV en ocasió 
del traspàs de la seva primera esposa, recordant-li que tot mor i tot 
s'enruna per alt que estigui situat: moren els reis i les dinasties mél) po
deroses, cauen les nacions més altives i els imperis més extensos, s'es
micolen els més grans i més excelsos monuments, ja sia pel pas dels 
segles, per deixadesa dels homes o per obra de les revolucions. Aixís 
Poblet que comen·çà a decaure en finir-se la dinastia dels reis catalans 
aragonesos, morí a primeries del segle passat pel ferment de la llavor 
que escampà la revolució francesa. 
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* * * 
La anunciada conferència del savi Doctor Angel Sallent tingué lloc 

el dia 14 de gener desenrotllant prolíficament i amb una erudició mera
vellosa el tema eles beceroles•. 

Començà recordant la dita dels romans: <Totes les coses venen de 
Júpiter» la qual equival a la cristiana <Tot ve de Deu•. La paraula be
ceroles segons ell ve de breçol, en el significat de començ de la vida 
humana, per tal com les beceroles són el principi i fonament de tota 
cultura. Examinà la etimologia de la paraula alfabet composta per les 
dues lletres del abecedari grec Alfa i Beta. Remarcà com totes les lle
tres tenen per sí soles un significat simbòlic i esmentà les peculiaritats 
i característiques de cada una, des del seu orígen fins als temps mo
derns i llur empleu en varis idíomes, inclús en la llengua catalana. 
Amaní el seu parlament amb observacions agudament erudites i gra
cioses, i finalitzà en ésser a la lletra G perque s'havia fet tard i el tema 
era extensíssim. Digué, per acabar, que així com els romans demanaven 
• panem e circencis• els 'homes moderns haurien de demanar i tenir •pa 
i catecisme•. 

La nostra v1s1ta a Tossa de Mar 

CONEIXIEM altres indrets de la formosa Costa Brava d'ençà i 
d'enllà d'aqueixa xamosa vi!a però d'ella precisament, per ca
sualitat sempre altres preferències er.s en havien apartat. En

guany a la primera diada disponible, resolguèrem acabar aqueix CJblit 
que'ns avergonyia. 

Sempre és interessant reveurer la sortida del sol des de les finestre
tes del tren que a gran velocitat corre amunt de la Costa llevantina. La 
carretera des de Lloret atravessa bells indrets entre boscos de surers, 
masies i hortes i a voltes a dalt d'algún collet oviràvem una bona ex
tesa de la Mediterrània, quieta i argentada. Les primeres siluetes de 
runes ens donen a compendre que prompte arribarem a la bella Tossa 
i mentres comentem la seva situació admirable en tots conceptes, veiem 
com bona part de llur ampla platja està coberta de llargues xarxes, que 
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asseca un roent sol de juliol, sovint puntejades per ennegrits parassols 
on, tot adobassant-les, s'hi amaguen les dones familiars dels pescadors. 
També s'hi ovira una espessedat extraordinària de barques que demos
tra quins són els principals quefers d'aquells vilatans. 

Tot cercant on esmorçar, ens trobàrem dalt del puig del Far havent 
admirat de passada part de les muralles i les runes de l'església. De 
retorn a la platja i amb tot i que s'havia girat quelcom de tràngol, de
terminàrem bogar cap a les coves del· Bergantí i del Colomar d'una re
lativa grandària. Als volts de migdia, a més de l'è:!.costumat bany de sol, 
ens capbussàrem a la mar onejant. La tarda l'esmerçàrem per les roda
lies del poble, intentant quasi sempre inútilment descobrir els punts 
artístics per a nostre company aficionat fotògraf qui treballaba i és de 
mal acontentar. · 

Per el proper portal entràrem a Vila Vella a conèixer aquella joia, 
quan el sol ja anava cap a la posta. Fou una visita breu però inoblida
ble. Entre aquells murs, torres i runes s'ha de tenir molt poc refinada la 
sensabilitat perque a hom no li vingui a la ment en complerta barreija, 
visions de batalles, senyors feudals, vassalls, pirates i foscors mig
evals. És agradable l'ambient de netedat que's respira i més amb l'aire 
tant perfumat per les flors innombrables que cuiden els actuals mo
radors. 

Hora foscant estàvem de retorn a «Cala Menuda• on teníem plan
tada nostra tenda al costat mateix de les dels simpàtics escalenes que 
amb les seves famílies hi passen la temporada estiuenca. l veus-aquí 
altre aventatge de les acampades: la igualtat i el veina_tge contribuïren 
a fer fàcilment desaparèixer la natural reserva que, tan a marina com a 
muntanya, la gent demostra, i amb raó, als rodamons de motxil·la, 
quan són desconeguts. Assentats a la sorra poc a poc la rodona s'anà 
aixemplant i el mateix els patrons, que els moços, que les xicotes de 
cutis recremat pels elements, ens contaven amb una franquesa admira
ble, llnrs alegries, penes i preocupacions, mentres nosaltres els corres
poníem d'igual forma. L'impressió principal que traguérem d'aquella 
assentada, fou, com sempre, llur en general major i més ben entesa lli
bertat sobre els qui vivim a ciutat o nuclis industria.Is. 

Després de sopar ens allargassàvem-sols per poques hores-em
bolcallats per les salabrors del pèlag que aprop rondinejava mott sua
ment, com a posta per deixar-nos sentir el dolç musiqueix d' uns tarda-

• 
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ners rossinyols. Tot esperant la son, ens envaïa involuntàriament una 
certa enveja envers nostres nous amics ja que de bona gana cada 
anyada acceptaríem els fatics de la seva professió i encar ho conside
raríem un estiueig a més de deliciós, digne. 

A trenc d'alba següent, estiguérem a l'aiguàit ja que el pressentíem 
sublim en mig d'aquells marlets que encar dintre les tenebres prenien 
aspectes estranys. I efectivament, com que l'atmósfera era neta i trans
parent, fou la visió d'una successiva riquesa de coloracions comparable 
a les més belles que ja haguéssim viscut. 

Férem via cap a Santa Cristina per l'ampla esquena del mar que 
un fi oreig feia calmosa, amb un bot armat de quatre rems, i per a co
nèixer de forma ideal els penyalars, cales i pregoneses d'aquell troç 
de costa. Després d'un parell d'hores de batre l'ona intensament i a 
mitges- com a bons companys-amb els dos mariners-de típics so
brenoms-que'ns acompanyaren, arribàrem a la per nosaltres familiar 
platja de l'hermita lloretana, i havent vist com a cosa extraordinària i 
sols per breus moments, una gran ramada d'ocells que desapareixia per 
l'horitzó marítim. De quina espècie eren aquells emigrants?. 

Al vespre del mateix dia estàvem de retorn a nostres llars per a ce
lebrar, quan menys, les acaballes de la festamajor. 

JAUME TORRES. 

TOSSA 

TOSSA, cóm tots ja coneixem, és una de les viles més belles i pia
toresques de la nostra Costa Brava, de bonics paisatges tan en 
la part de llevant que la banya el Mediterrà i on s'hi destaquen 

diferents llocs formosos entre les seves joliues platges, puntes i cales 
i roquissers, com la part de Ponent que la volten grans boscos de pi·ns 
i alzines, sureres en sa majoría . 

. En el promontori hi han les muralles i ruïnes de la seva molt cone
guda Vila Vella, que li donen típic aspecte de població migcvai o 
del segle XIV, tenint en un replà les ruïnes de l'antiga església, diverses 
cases amb portals adovellats i gòtics finestrals. Entre les seves ruïnes 
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cal mentar les parets que servien de cementiri en l'Edat Mitjana, que 
encara existeixen, aixís com també la Creu de Terme, que avui es troba 
en el cementiri actual. Les muralles que encara estan en bastant bon 
estat avui dia, daten d'abans del segle XII, totes elles dotades d'altes i 
fermes torres, d'entre les quals sobresurten la d'En joanàs, la de les 
Hores i la del Codolar. Veritable defensa en aquells temps, tenint en 
compte els mitjans de combat de què es disposava, puix són de gran 
gruixària i bona situació. 

Tossa, ultra lo dit posseeix una Vila Romana que es troba situada 
en el lloc conegut pels Ametllers, descoberta pel seu benemèrit metge 
N'Ignasi Melé, arqueòleg i home de gran zel, que a costa de molts sa
crificis ha pogut veurer realitzada la seva obra. Amb motiu d'aital tro
balla la major part de les entitats excursionistes de Catalunya li tribu
taren en senyal de reconeixença, un homenatge el passat 3 d'octubre. 

Entre les troballes, a més de les parets que malgrat els segles trans
correguts es troben en bon estat, cal nomenar bonics mosàics de bon 
estat de conservació, en un dels quals s'hi llegeix la següent inscripció 
llatina. 

i més avall: 

SALVO 
VIT ALE FELIX TU RISSA 

EX OF 
FICINA FELICES 

El nom Turissa, segons diu el senyor Melé en una memòria de la 
vila de Tossa, pot ésser l'origen dels que han vingut després Turssia, 
Tursia, Tursa, T orsa fins arribar a l'actual Tossa. Segueixen a les tro
balles: ceràmica, marbres, vidres, ferros i monedes. 

En conjunt que Tossa és un lloc ideal, prou ho venen confirmant 
les moltes afluències de gent principalment durant els bons temps de 
primavera i estiu, car a més del consol que un hom troba en les seves 
fresques aigües i sanitosos aires en els jorns calorosos, té la Vila Vella 
de gran interès i per últim la Vila Romana, gràcies als treballs del se
nyor Melé que debem tots agrair de bon cor. 

jOSEP-MARIA AROLA. 
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NOTES D'ARXIU 
«Tinch Rebut dels Obrés y Rafidos de la Parroquia de Sant Pera pari 

forana de Terrassa per mans del Sr. Prior Don Joan Jaume Fabregas la 
quantitat de dosentas setsa lliures tretse sous y quatre dinés. Dich 216 
ll. 13 s. 4., Són per la primera paga del Retaule major de la dita Parro
quia y per fer aixis afirmo a 21 de Agost de 1781.- Nicolau Trabé, 
Escultor.• 

Hom suposa que aquest retaule és el que va haver-hi al Altar Major 
de l'Església de Sant Pere, fins que va ésser substituït per l'actual que 
va beneïr-se el dia 28 d'abril del any 1918, i és obra del arquitecte gi
roní Massó. 

R. DE LA 0. 

Altres ·vuit dies al Pireneu 
De la Vall J'Aran a Ribagorça i Pallars 

I I 

Ascensió al Gran Colomés (2930 m.) 

i al Gran Peguera (2982 nu alt.) 

DAVALLAREM pel corriol que seguint el curs del riu per la part 
esquerra, mena al Balneari de Caldes de Bohí. En les descarna
des vessants la vegetació grossa no hi és escassa ni abundant, 

hi ha tots els arbres que poden arrelar-se en aquell terreny abrupte i 
esgalabrat L'estany de Cavallers al bell mig de la vall, mirat des del 

. cap inferior del planell on havem acampat, sembla a tocar i hom creu
ria que el travessaria d'un cop de pedra; a mida, però, que es davalla 
la perspectiva es va fent més real i les distàncies s"allunyen. A quarts 
de cinc arribàrem, al dit Balneari, ben conegut per la excel·lència i 
abundor <l'agües tèrmiques i mineralitzades d'excel·lents propietats cu
ratives. Vàrem aprofitat uns breus moments per descansar, comprovar 



126 ARxiu DBL CllNTRa Bxcuas1ow1sr A os T BRRASSA 

la hora del nostre rellotge i prest continuàrem nostra ruta embolcallats 
amb els capots, doncs s'havia posat a ploure. Els nombrosos concor
rents d'aquell establiment no varen sapiguer d'estar-se de demostrar 
llur sorpresa envers la nostra decissió de volguer continuar el camí, 
sota aquella molestosa pluja i més encara quan els hi diguérem que 
teniem intenció de plantar campament a la vall de Sant Nicolau, aque
lla mateixa tarda. El fins allavors migrat corriol esdevingué un ample 
camí, trist i monòton per culpa de la pluja que anava caient; ben 
prompte s'arriba al indret on desaigua en el Noguera de Tor, la ribera 
Sant Nicolau i allavors seguírem pel camí que suaument s'enfila per 
aquella vall. Mitja horeta en amunt, encara plovia i la claror del dia 
anava finint; escollírem a viat un planell a la dreta del camí i allí férem 
punt per aquell dia. 

Dia 19 d'agost.-Dia de passejada i descans. Explèndita ruta per la 
vall de Sant Nicolau no tant formosíssima com ens havien ponderat, 
ni tant poc interessant perquè no es mereixi que hi dediquem una jorna
da. En el cor pregon de la vall s'hi amaga la joia més formosa que l'en
galana: El pla d' Aigiles-tortes. Com el mateix nom ho indica, es un pla
nell on el riu serpenteja capriciosament; la vegetació hi és exuberant i 
una catifa a vellutada s'estén per tot el pla, besant les aigües claríssi
mes que s'escorren tranquilament. 

També són força interessants Ja cascata anterior a l'estany Llebreta 
i l'estany Llong, al bell mig de la vall i amagat per la boscúria que po
bla la vessant esquerra. 

Alleugerits de roba, tant com ens era permès, sota el sol xafogós, 
seguírem la llarga ribera fins a l'estany Redó, on vàrem arribar-hi a 
primeres hores de la tarda. L'estany Redó, (2200 ms. alt.), es troba 
mitja hora més amunt del Llong i a ell aflueixen les aigües que s'es
corren per la vessant S. E. del maciu del Gran Colornés, situat aquest 
en la carena general pirenenca i fronterera de l'Aran amb Ribagorça. 
Tanquen l'estany per sos extrems superiors, altes parets encinglera
des; no molt lluny, a la dreta, hi ha la pleta dels Gabatxos (alt. 2350 m.) 
per quins environs hi pasturava nombrosa ramada de bestiar de llana. 
Llest el campament, ben aprop de l'estany, varem orientar-nos per l'iti
nerari de l'endemà i la resta de la tarda fou dedicada a la pràctica, 
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sense mica de sort, de la divertida (!) pesca amb ham (sense canya!); si 
bé fruint altra volta de deleitoses ablucions d'aigua i hany de sol. 

Dia 20.-Un volta esmorsats i arreglats els trastos que havfem de
terminat emportar-nos foren dos quarts de cinc. Estava serè, serenís
sim; un airet suau i fi encomanava desig de trescar depressa. La costa 
encara que ferma i dura, fou guanyada ràpidament; aviat, més aviat del 
que crèiem, arribàrem al planell damunt les parets esmentades, i davant 
nostre es presentava amb una gran senzillesa i claretat l'itinerari fins 
al mateix cim de Colomés. Cal anar travessant grans tarterars i enfilar 
ara per una pendent aglebada, ara per les congestes abundants, sem
pre de cara al cim. L'aresta E. del Gran Colomés i la vessant S. E. (Ri
bagorça) aixís com també les vessants Araneses, són estimbades i de 
difícil accés, en canvi el contrafort S. que s'endinsa per l'alta coma que 
muntàvem, presenta un collet fàcil, des d'on a tota cresta sense gaire 
esforç es guanya el cim. A les set ja hi érem. I de les set fins a quarts 
de nou, fruint d'aquella vissió única d'estanys que com laberíntica es
telada s'estenen d'ací i d'allà, per tots indrets. Mentres, pacient, el meu 
company, conta i reconta els estanys-em penso una quarentena-jo 
passava el temps atrafegat amb l'aparell fotogràfic, amb pretensions de 
endurme'n a terra baixa una petita .mostra de la inesborrable visió d'a
q uell matí. El cercle lacustre de Colomés, que s'estén dessota mateix, 
per la v. aranesa presenta el més bell cop de vista; no menys interes
sants són, però les vistes envers les llunyanies. Des de la Maladeta 
ençà, fins a les muntanyes que es perdien enllà de l'horitzó, poguérem 
anar endevinant amb l'ajuda de les cartes Schrader, la del malaguanyat 
Juli Soler i els croquis de la Soubiron, tots els cims, riberes i estanys: 
bella i entretinguda tasca que ens feia passar el temps ràpidament. 
Tampoc trobàrem en aquell cim, el registre del C. Excursionista de C., 
únicament un pot de llauna on hi nadàven unes tarjes dels germans 
francesos Galan i altre que fou impossible llegir; aixugàrem i posàrem 
la llauna en mellors condicions, deixant-hi també la nostra tarja. Si bé 
era dejorn, fou necessari pensar en deixar aquell cim, perque la ruta a 
seguir, per aquella jornada, era bon xic llarga. I pel camí d'ascensió 
retornàrem a l'estany on teníem el campament. · 

A les dues carregàrem el bagatge i férem via camí del Portarró 
d'Espot tot contemplant les parets encinglerades i arestes temptadores 



128 ARJtru DBL CaNTRI! BxcuRSIONIST A DB T BRRSSAA 

del pic de Subenulls i Puntes de Lió, que tanquen la vall de Sant Nico
lau per la vessant oposada que muntàvem. El Portarró d'Espot és una 
collada (alt. 2446 m.) de bon accés i oberta en la carena, que separa el 
Pallars de la Ribagorça; des d'allí el camí davalla tot revoltant per la 
pendent aglebada i aviat s'endinsa per la boscúria des d'on es comen
sa a fruir de magnífica visió vers la vall i estany de Sant Maurici. 
Féiem conversa, tot davallant, del lloc on plantaríem la tenda: l'any 
passat férem estada aprop del sobreixidor de l'estany, enguany ho fa
riem doncs, a un magnífic planell anterior a l'estany i a la vora esquerra 
del riu, en unes clarianes de bosc que semblen talment a propòsit per 
a campar. Vàrem tenir no poca sorpresa al trobar aquell formós indret 
brut i mal deixat. Pocs dies feia, que havien aixecat el campament una 
nombrosa colla de francesos i ho havien deixat en un estat que no sols 
feia llàstima de mirar sinó que àdhuc hom sentia escrúpul de sojornar
hi. No vull pas dir que tinguessin obligació de deixar-ho tot extre
madament net (per obligació no, però per devoció sí); quan menys 
valia la pena d'enterrar o llençar en lloc apartat els restes, pots de 
conserves, etz., i no deixar-ho escampat d'ací i d'allà, amb tan poca 
pulcritut. Llàstima que els qui poden ensenyar-nos la tècnica de la mun
tanya i les incomparables emocions de les escalades primeres, ~ns do
nessin, allí, tant pobres mostres de bon gust i netedat. 

Dels environs coneguts de l'estany de Sant Maurici on amb prefe
rència esguardàvem, era vers les altes parets dels Encantats. Mentres 
reposem ajeguts damunt la catifa esmeragdina d'herbei gemat, obirem 
i endevinem a plaer, amb un plaer incomparable a cap altre plaer, la 
via d'ascensió que havíem seguit l'any anterior. Llavors fou quan més 
ens admiràrem de nosaltres mateixos; no en el sentit de les dificultats 
que presenta mirat des de baix l'itinerari d'escalada realitzat, sinó en 
el de que no hoguéssim parat esment en la relativa senzillesa d'escala
da que presenta el cim dit Oriental per la vessant immediata a llur 
aresta N. Al collet en l'enforcadura dels dos cims, un xic arrambats al 
més alt, dit Occidental, s'hi destaquen les dues agulles de pedra o 
«gendarmes> que han donat nom a la regió i que semblen talment dos 
gegants que reposen de llur escalada al cim. La llegenda n'anomena 
«els dos cassadors encantats •. Oh impenitents cassadors descreguts 
que com a càstig i per mancament als vostres deures religiosos en dia 
de festa us han regalat un setial admirable en aquest recó de Paradís! 

' • 



ARx1u DBL CBNTRB Bxcuas10N1STA os TsRRASSA 129 

Amb calma preparàrem sopar i ens entregàvem al somni i descans, 
quan tot just apuntà ven les llumenetes tremoloses dels estels empaitant 
les morades clarors de la posta. 

Dia 21.-Deixàrem, com de costum, al campament, la majoria dels 
estres, car ens emportàrem; un petit crostó,- tristoi record del pa dels 
dies anteriors,-restes de fruites seques, la corda, l'aparell fotogràfic i 
els piolets. L'esmorsar d'aquell dia fou essencialment líquit, doncs el 
pa hi era modestament representant en minses engrunes resseques. Per 
damunt de les altes carenes s'hi obiren les primeres clarors matinals; 
!"estany dorm quietament al peu de la boscúria i les remors cançoneres 
dels torrents torben i musiquen l'emotiva quietut d'aquell matí serè i 
prometedor d'esplèndida jornada. Per no haver de revoltar !"estany i 
anar a començar el camí a l'entrada de la vall de Monestero, travessem 
la corrent del riu, davant mateix del campament i enfilem la costa fin s 
a abastar un collet, en la carena que separa la dita vall de la de l'estany 
de Sant Maurici; llavors un corriol que cal endevinar ara pel boscatge, 
ara pel tarterar, ens mena planejant a la part esquerra i bon tros amunt 
de l'exuberant i salvatge vall de Monestero. Al fons es destaca de les 
esgalabrades carenes el cim ardit del Gran Peguera. Seguint el corriol 
que munta suaument, som arribats a la pleta i a l'estany de Monestero. 
La cabana de la pleta està construïda dessota una grossa roca a la part 
esquerra i aprop de l'estany. Excel·lent lloc per servir de base a les 
nombroses escalades que poden realitzar-se pels poc coneguts en
virons. 

En amunt obirem la ramada i el pastor; apressem el pas per tal 
d'aconseguir-lo i això poc treball ens costa, doncs el pastor ens ha 
atalaiat t s'atura. Es un simpàtic vell escardalenc, d'ulls menuts i vius 
que dóna bó de tractar-hi. Reservat primerament-cal saber amb qui se 
les heu-, falaguer després, interessat, de gai parlar i-temptador oferi
ment que amb recança no podem acceptar perquè els dies disponibles 
s'acaben-ens convida a sojornar, els dies que volguem, a la cabana 
de la pleta, tot dient-nos: - cSom enllà perque pogueu gustar de la llet 
de les ovelles, però com hi ha món!, de pa no ens en mancarà pas. 
Mireu-diu-(i mentres va enraonant, s'atura, encalaça un roc i el llen
ça furient vers un grup de bestiar que es queda reraçagat) fa tres set
manes que no hi soc estat al poble, i a fe de Déu que no tasto altra 
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cosa que sopes, però encara tinc, vaja tindríem pa per una setmana 
més». Li demostrem el nostre agraíment tan bé com sabem i obrim la 
motxilla per oferir-li també la nostra pobresa: un grapadet d'ametlles, 
prunes i figues. De primer refusà el modest present nostre però les 
seves faccions bé ens diuen prou que li plau.-·Bé doncs gràcies, bona 
gent-ens diu-i on aneu, on aneu?.> Li expliquem alguns detalls de 
l'itinerari de les jornades anteriors i l'intent d'ascendir al cim, tot pro
per del Peguera. 

Ja sé que corro el risc, de que les meves línies no tinguin la força 
evocadQra d'aquella conversa anecdòtica, però em sembla prou subs
tanciosa perquè ho vulgui intentar. És doncs el pastor, que pacla: 

-•Oh no, no, no us costarà gran treball muntar al bell cim del roc 
i no us penseu, jo no hi só muntat més que una sola vegada. Es ben 
clar; quina feina hi tinc jo per llà dalt? Veieu aquell tarterar dessota les 
dues congestes? doncs haveu d'anar a passar pel dessota; llavors ja 
veureu el coll; un cop a l'altre banda, llavors rai, bé hi ha prou bella 
terra per llà, encalçau muntanya amunt i si no us torbeu, a les nou ja 
podeu ser-hi. I quina dèria d'anar a allí dalt! Ara no recordo bé si fa 
dos o tres anys, que també hi anaven dos senyors de Barcelona, des
prés tres més, després dos i ara no fa pas gaires dies, hi van anar tam
bé una bella colla de francesos que tenien les «cantines> aquí davall a 
Sant Maurici. Per cert que varen fer algunes coses que no em varen 
plaure pas gaire. La majoria de la colla, en la que també hi anaven al
gunes noies, va muntar pel indret que vosaltres seguiu, corn tothom, 
sabeu, però uns quants que devien ser els més ardits, o els més bo
jos, diría jo, figureu-vos que hi vàren muntar per llà. (l ens deia aixó tot 
rno~trant-nos dugues canals, cobertes en part de neu acongestada, que 
ratllen l'estimbat'N. del maciu per la vessant de Monestero. Corn es pot 
suposar és un itinerari bon xic difícil realitzat ja l'any 1923 pels senyors 
Loustalot i Mabille i darrerament,(!) o sigui la colla a que es referia el 
nostre pastor, per un grup de la ( ·Section des Pyrenées Centrales du 
C. A. F.>) - Us dic que és perdre el seny això, havent-hi prou bon pais 
per muntar-hi, mireu que cercar el mal passant, el pitjor, que com hi ha 
Déu, si rellisquen queden esmicolats, es ben bé tenir ganes de prendre 

(1) Vegis •Bullotln Monsuel de la Secllon des Pyreneés Cenlrales du C. A. F•.-Toulouse Desem
bre 1926. 
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mal. Jo me'ls guaitava des d'aquell cap de serrat i encara grataven per 
dintre d'aquell infern de roca que els seus companys ja eren dalt. Varen 
trafiquejar amb una corda, es veu que ajudaven algun endarrerit, i si, 
si, a l'últim mal ca ... els f..., varen sortir amb la sevaJ.. 

Ens acomiadàrem del simpàtic pastor, qui seguí un corriol oposat 
al nostre i sense cap seriós entrebanc assolírem la collada N. E. de Pe
guera en la carena entre el cim d'aquest nom i el de Monestero i que 
separa la vall de Fongueres, la qual davalla directament al poble d'Es
pot, de la que havem pujat. No és tan bon terreny com suposàvem 
aquella vessant, ademés l'itinerari de la Soubiron, no el vèiem prou 
clar; això féu que determinéssim escalar per on ens semblés millor. Và
rem planejar alguns minuts, per dessota les parets estimbades que da
vallen del cim i a un indret marcadament ratllat per una canal que finia 
dalt de la cresta, iniciàrem una bella escalada (pecàrem com després 
veurem en l'itinerari seguit a la davallada, de seguir massa a l'esquerra 
del cim). Si bé curta i de prèses segures com és costum en les parets 
de granit, l'escalada per aquell itinerari nostre i fins a abastar la 
cresta, fou ben dura i delicada. Mig quart més fàcil itinerari, muntant 
i davallant amb continuats exercissis gimnàstics pels colossals blocs 
que festonejen l'estimbada carena, fou suficient per arribar al desitjat 
cim de Peguera. Tampoc hi trobem la llibreta del C. E. de C. sols al
gunes tarjes indicadores de les darreres ascensions efectuades a les 
que hi afegim les nostres. Assolit aquell cim, havíem completat el tríp
tic projectat: Como-lo-forno, Colomés i Peguera, altius gegants de gra-: 
nit, miradors incomparables d'aquelles regions germanes. 

Acaronats per un ventitjol suau i fresc, el sol ardent d'agost, donava 
bó de rebre'l dalt d'aquell desballestament de blocs gegantins, tot 
fruint-hi de una delitosa i extensa visió. Per damunt dels estanys de 
Capdella, que s'estenen als peus, a tocar, s'aixeca boterut i pesat el 
maciu de Montseny de Pallars, situat en la carena que separa 
la vall del Flamisell de la del Noguera Pallaresa. Els estanys de Fon
gueres, a l'altre vessant presenten també un bell conjunt i solitaris en 
mig de la bòscúria són ben obiradors el de Monestero i el de Sant 
Maurici. Enlla del Coll S. O. les puntes de Mar i el punxagut cim de 
Subenulls. Colomés i Como-los-Pales, fites monumentals de les altes 
vessants de la vall de Sant Nicolau, i altres cims i muntanyes que farien 
llista inacabable, tot en bell conjunt, tot gegantí, admirable. 
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Convençuts de que la via d'ascensió seguida no era pas la normal 
vàrem tenir molt interès a explorar minuciosament les diferents ves
sants per tal de fer-nos càrrec del millor i del pitjor itinerari. El més 
fàcil, és per la vessant de Capdella, i pujant de Monestero si hom vol 
seguir-lo, no cal pas anar a revoltar pel coll N. E., com detalla la Guide 
Soubiron, i trascollar a la vessaat de Capdella, sinó, que hom pot embes
tir directament la tartera cap al coll S. O. que comunica amb Capdella 
i llavors seguir fàcilment fins al cim. El difícil, ja l'havem dit, és pel 
estimbat N. i altre itinerari, regular, més aviat senzill, és el que seguí
rem a la davallada per dirigir-nos a l'esmentat coll N. E. Lleugerament 
a l'esquerra del cim i en direcció al dit coll, arrenca una oberta canal 
que fineix al peu d'unes congestes, no cal doncs res més que anar da
vallant aprofitant les prèses segures dels cantells vius dels rocs i en 20 
minuts, o poc més, hom hi pot arribar. Una vegada arribats allí, 
seguírem a !'inversa el camí de pujada per la vall de Monestero. Breu
ment ens aturem a l' estany, tot contemplant el fàcil itinerari d'escalada 
que presenta el cim Occidental dels Encantats, per aquell indret. Altra 
volta represa la marxa davallem, per entre mig dels pins i avets ge
gantins que branden calmosament llurs branques de verd lluent al bes 
del sol. A quarts de dues tornàvem a ésser al campament; férem apeti
tós repàs, amb la cooperació dels queviures sobrants que calia liqui
dar i a pas lent, poc a poc, aturant-nos a cada pas amb vera recança 
d'haver d'abandonar aquells formosos indrets-ara com ara, dels cone
guts, els que més ens plauen del Pireneu-, anàrem seguint el camí vers 
el poble d'Espot i d'allí a la Guingueta, on finí l'excursió de muntanya 
i la jornada. 

Dia 22.-Per quarta vegada havíem fet ja el mateix itinerari de re
torn a casa per Tàrrega, no cal dir doncs que ens interessàrem per se
guir, e l que per Lleyda, també podríem arribar al vespre a Terrassa. 
Aixís poguérem admirar el formós pas de Terradets; Congost que ha 
obert el Noguera Pallaresa en els capriciosos penyalars del Montsec, 
alguns poblets arredosats al peu d'aquella feixuga carenada, la reno
menada ciutat de Balaguer i la plana feconda que rega el Segre. 

l. SuANA 1 PICANYOL. 
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Crònica 

Excu1ts10Ns FBTBs.-S'han realitzat les oficials anunciades en la 
Fulla i a més particularment se'n han organitzat de molt diverses, entre 
les quals esmentarem: 

-Una a Montserrat amb ascensió als Ecos. Altra de camping amb 
ascensió al Turó del Gorro Frigi. 

-Altra a Berga, L'Estany, Peguera i Pont de Reventí, en les festes 
de Tots Sants. 

-Altra a Matagllls i Poble del Montseny. 
-Altra a Perpinyà, Vilafranca, Fillols, Canigó i Vernet les Bains. 
-Altra a La Vall de Mura amb ascensió al Cavall Bernat de la Vall. 
-Altra amb ascensió a Les Castellasses i Cavall Bernat. 
-Altra a Santa Coloma de Queralt, Guimerà, Vallbona de les Mon-

jes i Bellpuig. 
Reproduccions dels retaules de Sant Pere.-Hem d'assenyalar l'ad

quisició que ha fet el Centre d'una excel·lent col·lecció complerta de 
fotografies reproduïnt els retaules romànics de les Esglésies de S. Pere. 

Secció d'At/etisme.-El dia 8 del passat mes de desembre es portà 
a terme l'excursió projectada a Tarragona, accedint a la invitació cur
sada pel Club Gimnàstic d'aquella població. 

Contrariament al dia 31 d'octubre, en el què va tenir de suspen
dres a causa de la pluja, aquesta vegada lluí un dia esplèndid. Els di
rectius del Club tarragoní es desvetllaren per a tendrer als excursionis
tes terrassencs per quin motiu l'estança a Tarragona resultà en extrem 
agradable. 

A la tarda tingué lloc en el magnífic camp d'esports del Club Gim
nàstic, el matx d'Atletisme entre aquella entitat i la nostra Secció, festi
val que resultà un èxit essent presenciat pel Baró de Coubertin. La 
victòria fou favorable als tarragonins per 33 a 22 punts. 

!V CAMPIONAT LOCAL DE CURSA A PEU- VOLTA A TER
RASSA.-19 desembre 1926 - Organització de la cursa.-Un èxit soro
llós coronà aquesta cursa. Més de cent atletes prengueren part en 
aquesta ja tradicional cursa. Nombrosíssim públic omplenava tot el 
circuit i tributava entusiastes aplaúdimems als coratjosos atletes, que 
feren una magnífica exhibició, filla dels constants entrenaments a què 
es dediquen. 
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Una millora notable tant en els concursants com en els espectadors 
notàrem enguany. I és que uns i altres han millorat quelcom en el sen
tit del bon esport. Ens referim a què els atletes saben que fer esport no 
vol dir arribar primer. Molts lluïren perfectes estils, entrant frescament 
a la meta. El públic, compenetrat de l'interès i esforç posat per tots els 
participants, no regatejà els aplaudiments a tots els concursants al 
acabar la cursa. 

Les dades oficials són les següents: 
Inscrits: Juniors i Seniors 65 Neòfits: 41 Total: 106 

Participants: ,. 54 » 35 > 89 
Classificats : » 52 ,. 33 85 

Classijicacisns: { General: Pere Arbulí del R. C. D. Espanyol. 
Juniors i Sentors Local: Andreu Meca de la S. d'A. del C. E. 

Neòfits: General í Local.-Antoni Meca de la S. d' A. del C. E. 
Per equips de cinc concursants.-!, A. E. Tagamanent, 27 punts.-

2, R. C. D. Espanyol, 94 punts.-3, U. S. de Sans, lOS ·punts.-4, C. 
E. C. Bages, 128 punts.-5, Gràcia F. C., 130 punts.-6, C. D. Europa, · 
140 punts. · 

Secció <!Esports de Neu i d'alta Muntanya.-S'han fet les anuncia
des excursions següents: La de pràctiques skis a Luchon en els dies 
de Nadal. Excursió a Niíria amb pràctiques, car el concurs projectat 
no pogué celebrar-se per manca de neu i es celebrarà el dia 27 de fe
brer a La Molina.-La excursió a Cèllechs amb assistència de 8 socis: 
Ademés varis socis han anat diverses vegades a la Molina per skiar. 

-Altra a Montserrat amb travessa des del Collet del Camell al cim 
de S. Geroni, seguint el nou itinerari desbroçat per la secció d'Esport 
de Muntanya del C. E. de C., amb motiu de celebrar-hi l'excursió del 
Cinquantenari. 

junta Directiva.-Per.renúncia del company En Joan Benet, qui ha 
de complir les obligacions militars, ha pa ssat a ocupar el càrrec de 
secretari En Lluís Sarlé, en qui confiem trobar un element d'activitat i 
abnegació com el que ara s'ha vist precisat a deixar el càrrec. 

Biblioteca.- Hem adquirit ·Manual d'Excursionisme• d'En J. M. Ba
tista i Roca i «Caceres (l l' Africa tropical> de J. M. Rubió i Tuduri. 

-S'han rebut les publicacions de canvi acostumadei. 
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-A més ha entrat el volum Boftínica de la História Natural de la 
casa Oallach, i hem rebut el vol. XIV de <Anales del /nstituto Nacional 
de 2.ª Enseñanza de Valencia•. 

Conferències.-EI dia 17 de desembre ·donà una conferència Mn. Jo
sep Palomer parlant sobre · De la grandesa i de l'espiritualitat del Mo
nestir de Poblet• i el dia 14 de gener una altra el Dr. Sallent, amb el 
tema de cLes beceroles•. 

-Aquestes conferències han estat ressenyades apart. 
-Actualment hi ha anunciades les següents: ·El ressorgiment co-

marcal• per J. M. Batista i Roca i o:Com es fa un diari • per Manuel Bas
sas, alguna de les quals s'haurà ja celebrat al sortir aquesta publicació. 

Colecció de fotografies de Sant Llorenç.-Pel conegut i notable fo
tògraf paisatgista, en Zerkowitz s 'està preparant l'edició d'una interes
sant colecció de fotografies de Sant Llorenç del Munt. Com a conces
sió especial, únicament els socis d'aquest Centre, beneficiaran d'un 
preu reduidíssim. Aixís mateix aquesta rebaixa, s'entén. per totes les 
demés fotografies, de Montserrat, Montseny, Pireneu, Garraf, Barcelo
na etz., editades per dit senyor. Els consocis En Josep Datzira i En l. 
Suana, tots els dimarts i divendres, al local del Centre, cuidaran de 
prendre les comandes. 

FULLA D'EXCURSIONS 

FEBRER 13 

Visita al Temple de la Sagrada Família de Barcelona (1Jpl11ç11ment) 

Sortida a les 8 per F. C. de Catalunya.-Vocal, P. Sala. 

FEBRER 20 

Excursió a Vaquerisses 

Passant pel camí Vell i tornada per restdció de Monis
trol.-Vocal, J. Palau. 

FEBRER 25 A 3 MARÇ 

Excursió a CHAMONIX i SUISSA 

Vocal, Antoni Dalmasei. 
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FEBRER 27 

MARÇ 6 

Excursió a LA MOLINA 

Organitzada per la Secció d'Esports de Neu i Alta Mun
tanya, per tal de celebrar-hi el Campionat Social de skis. 
(aplaçament). 

Excursió al PARC DE MONT JUIC 

Organitzada per la Secció de Fotografia.- Vocal, Jaume 
Riera. 

MARÇ 13 
Visita a les Esglésies romàniques de Sant Pere 

Visitant les obres de restació, que alguns membres de la 
Junta de Museus, tindran la gentilesa de explicar.-Sor
tida a dos quarts de 4, del Centre. 

MARÇ 19 l 20 
Excursió a la SERRA DEL CADI 

Vocal, J. Torres. 

MARÇ 27 

ABRIL 3 

Excursió al Montcau, Font del Forat i La Mata 

Vocal, Manuel Closa. 

Excursió a Montserrat: Itinerari de Coll de Porc a Sant Joan, pels 
Ecos i Sant Geroni 

Vocal, l. Suana. 
ABRIL 10 

Excursió-visita al Bosch de Can Feu, a Sabadell 

Organitzada per la Secció de Fotografia.- Vocal, R. Altayó. 

NOT A: Per a fota classe de detalls relacionats amb aquestes excur
sions, feu la mercè de passar pel Centre el divendres al ves
pre, anterior a llur celebració. 

tttfl' • .U.AM MID.U. · MOH, 22 
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FÀBRICA DE 

TEULES 

~ 

"' "l 
~ TEULES PLANES 

"' tip;:;:~: ,marca 

¡;..., Donadeu i C.ª 
DESPATX: font-vella, núm. t 

Telèfon, 6137 

FABRICA: Sant Marian, 193 

Telèfon, 6085. - TERRASSA 

fiaranllm la porosllal, ·res111èncla l calor uermell 
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amb gran s-::ock de peces de recanvi, venda d'olis, s¡!rasses, benzina. 
Taller de reparacions ... Lloguer d'autos per a tots els punts. 

Gnratge: Passeig, 5. Tel. 5603. = Pupil"latge: Mitjà Passeig. Tel. 6500. 
Gran stock de peces FORD llegítimes, el més assortit de Terrassa 

ruuès ~ 
Altes novetats per a Senyora 

C-arrer de St. Pere, 35.~Telèf. 591.7 O 

FUSTERIA, EBANISTERIA 
Restauracíó de Mobles 

DE --

Manusl Psrarnau 
~ 

Plaça Mn. Jacínto Verdaguer, n.º 24 

TERRASSA 

JOSEP MACIAS ~ CAMISERIA 
I MARIMÓN VAOARISAS 

En panyos, sempre el més nou 

()~() Camises per a excursionista 

RAVAL (enfront el Mercat) 
Telèfon, 6298 Font-vella, 4 í 6. - Telèfon· 5993 

. 
C fi l ' M . ..=::::rc::=::c:: =:• H h M M R h ' M l M M i! i ïi A l l i i M i 

BAR TERRASSA ~ RESTAURANT 
Acuradíssim servei de Restaurant a la 
carta i coberts. = Preus econòmics. = 

Salons reservats. = Licors, Vins, Xam= 

~ 
panys de marca 

RAVAL, 27 I 29 TELÉFON. 6847 
1111111111111111 llliipAillilir=io 
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Tintoreria Vda. Castelló 
~ Rentats al sec, Tenyits, Planxats al vapor a diari. - ~ 
·+•·' Colors sòlids a la mostra. - Negres per a dols, 

..... 
rJml.' J "" ~ • a les 10 hores. - Secció especial de destacats. '~ ~l:~ ' 

. .. .: ,::¡.,.., 

Nord, 25. - Telèf. 5934. - Sucursal: Rutlla, 40 

MOTOS 11 MATCHLESS" 
--

TOTS MODELS, DES DE 1.750 PESSETES 
~ 

Representant J. M. GIRALT Rmbla. Egara, 209-211 

l'Espanya: . . TERRASSA . . pe_r 1111111111111111111u1111111n111111111u111111111111nnmu1m11111111111111111111111111 . . . . 

LLANES l SEDES. - Fils d'estam, Garatge Cervantes 
metxes, astracan, etc., per a tota 

classe de labors. TALLER DE REPARA-
CIONS D'AUTOMOBILS 

Llanes especials per a gerseis Automòbils «HISPANO-SUIZA» 
i mftjons d'esport Accessoris, olis i grasses 

Casa Castañé. Francesc Devant 
Cervant&s, 127. - Telèfon 6491 

Plaça Mn. Jacinto Verdaguer, B TERRASSA 

T o.ts e1s qui volen adquirir un bagatge educatiu, ràpid en 
l:cll 

FRANCÉS, REFORMA DE LLETRA, COMERÇ, 
CALCULS 'ABREV·IATS, ORGANITZACIÓ COMPTABLE . 

acudeixen a la 

ACADEMIA FUSTER -(RASA, 19) 

i l'èxit és segur. - -- - ------.... - -~ -


