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MONTSERRAT 

ES ben palesa l'ímportàncía relí~íosa i cultural que els mon
jos benedictins han dat a la santa i històrica muntanya. 

Es tal avui dia la grandesa de Montserrat que, no ja en 
els camps tradicional, històric, geogràfic s'imposa, sinó que tras
passa per damunt d'ells, impulsant el conjunt de la cultura de 
Catalunya. 

Perçó nosaltres, varis en sentiments i en ideals, al complir 
anyalment, com fem en el mes de maig, amb la muntanya de 
mole suggestiva, paguem un deute tan íntim, tan profond que 
no ens sabem estar de considerar. L'acte d'efectuar cada any 
una excursió oficial, prescindint de totes les altres circumstancials 
que hom puquí fer-hi, és reconèixer aquesta preponderància es
piritual, que cap de nosaltres pot defugir. 

Car avui no és solament Montserrat aquella fita de turons re
tallats que posà Deu per assenyalar de l'ímmensítat estant aques
ta bella terra nostra; avui, la muntanya és un qrandiós fogar d' 
il'lumínació, d'edificació, de tradícíonalítat. 

Mirem, sí més no, les nombroses publicacions que van eixint 
de l'impremta del Monestir: Llurs noms són prou coneguts per
què ens estalviem una relació. Ja no es tracta d'uns estudis isolats, 
o bé un documentat treball, que sorpren a tots els crítics del mon; 
sinó d'una producció contínua, rajant com d'una font inesgotable. 

Muntanyes com Montserrat són com un pairal monument o 
bé una catedral al míq d'una ciutat. Aíxís com, quan hem de 
guiar algú, els prenem per fita aíxís, idealment, si hom hagués 
de guiar algú pels amples camín~ de l'història i la cultura cata
lanes li hauria de mostrar l'alta serralada, s¡randiosa, imponent, 
eterna llàntia encesa. 
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BALLADES I AVALOT A MURA 

EREN freqeünts els avalots que's succeïen en aquell temps en qui 
els ànims del poble estaven somoguts a causa de les guerres 
que sovintejaven. Per un , tres i no res, a vegades es produien 

baralles entre els concorrents a una festa popular. 
Llegeixis amb detenció el següent cas que copiem dels llibres de 

l'antigua Veguería de Manresa. 
<Dia 23 de maig de 1537-Joan Puigtoure, batlle de Mura denuncia 

al Veguer de Manresa lo següent: Ahir que era la terserafesta de cinco
gesma que comptavem XXll del present mes de maig, stant alii en la se
grera de Mura, ha hont havia molta gent per causa que si donave una 
caritat y essent en la vesprada que tronave stant ballant en la plaça de 
les nogueres jo denuncíant mana als jutglars (musics) que callassen a 
causa que tronave, l sobre axo lo fill de Anthoni Matarroaona murmura 
dient perqaels havian fet dexar de sonar. En asso dix Vicens Vila del 
dit terme: per masa sa fet be. l de rahons en rahons ells sen anaven en 
plaça perque lo dit Anthoni Matarrodona jove y un altre stranger qui 
son masips del ciri li havien promes per les animes hun sou per fer cele
brar una missa perquels donas dita licencia. l de rahons en rahons sen 
anaren en la plaça de Mura. l pensant jo testis que no sen parlaria mes, 
men ere anat a mirar huna mula den Mata de Mura que tenie hun bony 
en la spatla. l stant axi me digueren que a la plaça se batien y ani y jo 
testis trobi Anthoni Vall fill den Jaume Vall ab lo punyal arrencat en la 
ma contra en Puig de la balma. l apres me han dit que volia pegar pri
mer ab la balesta contra lo fill de dit Matarrodona. l las hores jo testis, 
volgui pendre al dit Vall qui tenia lo punyal arrencat y volent-li pendre 
lo punyal, jo testis com a batlle, lo dit Anthoni Vall me remeté dos o tres 
punyalades contra mi testimoni deposant. l apres dix dit Vall perque 
havia pres a ell y no prenie al qui li volia pegar ab lo punyal part derre
ra. En axo dexel y girim a/altra part y no viu ningu que li volgues pe
gar. l apres amb aquex avalot vehe gran rebombori que algunes dones 
tenien al Anthon fill dit Matarrodona. l en asso jo y salti y viu apres que 
lo Anthoni Vall y altres sen foren anats y jo testis los encalsi y nois he 
pogut pendre.> 

Per qui faci recull de les costums de la nostra terra no¡ deixa de te
nir importància aqueix document, quina autenticitat certifiquem. 

J. SARRET l ARBÓS. 
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UN EPISODI TERRASSENC DE LA 
GUERRA DELS REMENCES 

N O tothom sap que un aixecament, semblant al que avui dia s'ha 
produït en alguns països agrícoles, va produïr-se a Catalunya 
en el segle XV. El greu problema de la possessió i repartiment 

de la terra, que algunes regions tenen encara per resoldre, és a nostra 
terra establert d'anys ha, com a conseqüència d'aquells alçaments de 
la pagesia contra els tenedors feudals de grandiosos latifundis. 

L'alçament dels Remences, que eren els pagesos obligats a servitud, 
va efectuar-se a l'any 1483, acapdillant En Pere-Johan Sala qui va inva
dir tot el Vallés. Després d'alguns éxits locals que feren engroixir de 
mica en mica les files~de combatents, varen amenaçar i tot la capital. 

Perçó el 18 de gener del 1485, segons llegim en el cOietari de la 
Generalitat>, el Consell de Cent deliberà pagar gent d'armes, de peu i 
de cavall, per a oposar-se als revoltats, i el dia 20, hom acordà treure 
la bandera de Santa Eulalia a la Casa de la Ciutat, en senyal de <SO 
metent> contra les partides dels pagesos de remença que corrien tota 
la terra, impedint les comunicacions de Barcelona amb el restant de 
Catalunya. Per a cC1manar la Host de la ciutat que devia sortir a bata
llar fou elegit En )acme dez Torrent, una de les figures més prestigioses 
d'aleshores. 

La força dels Remences anava en aument i aixís fou que entraren a 
força d'armes a la vila de Granollers, degollant a Mossèn Tagamanent, 
Cavaller prestigiós, i altres gentils homes, a més de diferentes malves
tats que varen cometre. 

Fou a primers de març que es trobaven a les vistes de Terrassa. EI 
Dietari diu que el dia l de març varen sortir de Barcelona molta gent 
d'armes per tal de socòrrer a Jofre de Sentmenat qui era aprés i com
batut pels pagesos en la seva casa de prop de Terrassa. Era capità de 
les forces de Barcelona, En Joan de Cardona, Condestable, i anaren 
amb ell els Bisbes d'Urgell i de Vich, i molts ciutadans í gentils homes. 
Abans d'arribar a la casa de Sentmenat els pagesos varen llevar el siti. 

Aquesta casa que En Sentmenat tenia prop de Terrassa, i on fou as
setjat, podria ésser molt bé el Castell-Cartoixa de Vallparadís, que era 
propietat seva, com també la Cuadra. Per més que el <Dietari> diu: 
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<avans que atenguessen la casa de Sentmenat els pagesos llevaren lo 
siti">, decanta a creure- i els historiadors ho han aclarit a la vista d'al
tres documents,-en que aquest fet va produir-se a la casa de Vallpa
radís, la explícita indicació de que tal casa era prop de Terrassa. El 
Castell de Sentmenat propiament dit n'és molt llunyà i fàcilment hom 
hauria indicat com a proper a Granollers, Caldes o Sabadell. En Ven
talló en parla en la seva obra «Tarrasa Antigua y moderna>. 

El mes de març fou fatal pels Remences. 
Després d'aquesta dada del dia l, van disminuint llurs forces. El · 

dia 3 han d'abandonar Granollers, el dia 11 sofreixen una forta derrota 
i el 24 en una forta topada entre el milenar d' homes que eren i l'Host 
manada per ]acme dez Torrent són fortament derrotats, morint més de 
150 pagesos amb alguns capitans, i essent fet presoner en Pere-Johan 
Sala, qui després d'ésser voltat per tot Barcelona, lligat sobre una bes
tia, fou arrocegat i esquarterat, el dia 28, davant Ja Pescateria. 

Aleshores els Remences varen refugiar-se al Empordà, on alçaren 
poderoses partides, comanades per Verntallat, qui ja havia estat capi
tost en el primer alçament, i era noble fet per Joan II, que donaren mol
ta de feina a Ja Generalitat, i foren una sangria oberta per nostra terra. 

P. SALA I FLOTATS. 

ALTRE INTENT HIVERNENC 
D'ASCENSIO AL CARLIT 

FEIA poc que s'havien perdut les darreres resplandors solars de 
de la diada de Cap d'any del 1926 i com que l'atmòsfera no po
dia ser més neta i transparent, fou amb extranyesa que veiérem 

empal·lidir l'estelada ja brillant i bella, fenòrnen causat per la lluna, de 
moment invisible per nosaltres, per ser tan enfondida la vall del Caro! 
i tan altes les muntanyes que'ns la tapaven, les mateixes on encaminà
vem nostres pasos. 

Arribàrem a Porté desil·lusionats per Ja poca abundància de neus 
que hom preveia muntanya amunt. 

Mentres fruirem els encisos de la bella matinada següent, amb els 
skis a l'esquena, els dos companys, avençàrem per Ja ribera de font-
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Viva, en bona part per el planer camí de cornisa, més abundant de neus 
aprofitables per els skis, des de que haguérem travessat les dretes cana
letes properes a la casa de guardes-forestals. Per el fons d'una d'elles 
davallava en forma de bonica cascata, un bon gruix de gel prou ample 
per esdevenir un pas seriós. 

Quan estàvem acabant de deixar confortable (?) el descuidat xalet
refugi de les Societats Franceses, va arribar una caravana de tolo
sencs, procedents de Les Bulloses i de pas cap a Porté. Feren una 
curta reposada, aprofitada principalment per engrassar llurs patinadors. 
Sols per breus moments poguérem admirar la valentia de les atrevides 
skiadores que's llançaren pendents avall, ja que tots estàvem em
bolcallats per les grisors d'una propera tempesta i els primers borra
llons de neu. 

Durant tota Ja nit els tan propers bramuls del torb ens feien trobar 
providencial aquella cambra i molt còmode el reduït jaç de palla. El 
mal temps no va calmar, fins prou aveRçat el jorn següent per impedir
nos en hora hàbil fer via cap als cims. 

Aquesta feina resolguérem intentar-la a l'endemà i de moment ens 
permetérem el luxe de dedicar-nos a passejar tot el dia. Prompte do
minàrem la gran Cascata quina remor semblava ofegar-se sota els tous 
de gel i neu de formes capricioses i que sols la mare natura sap modu
lar tan bellament. Atravessat el riu quasi arreu glaçat, ja que sols algun 
clot de tan en tan mostrava llur corrent, entràrem en ple regne dels 
gels; tal les ventades de la nit havien escombrat de neus toves aquells 
indrets. 

Atents al difícil patinatge que ha viem recomençat, tot de sobte s'ens 
presentà l'immens i aplanat camp de neu que amagava les aigües del 
gran estany de les fades: La Nòs. Quin contrast amb l'època en que 
Carlit degué ésser conegut per Mossèn Cinto al inspirar-li aquelles 
paraules: 

Quaranta estanys blavosos el coroRen, 
quaranta estanys de virginal puresa: 
en cascún d'ells amb tota llur bellesa 
se miren tots els astres de la nit. 

La principal emoció que buscàvem en aquella excursió, que és, sen
zillament, la travessa a peu d'un estany, en realitat fou molt superior al 
que'ns havíem imaginat. Havíem escollit un dels més grans dels Pi-



rçneus, tancat en immens cercle de dent~llada §ilueta de my.ntanyes ~e
g{ldores, di'l llum& rellançades per llurs vjrginals, blanques vestituente3, 
ja que l'çspai esta,va net de cajib;e~ i ej §Ol era, ~scJatant. {21 c0,11junt era 
bellíssi111 i de de~acostumaqa, feretgesª .. 

La involuntària temença que teniem d'~ntrar, diguem-ne, a l'aigua,, 
explic~ les mirades de çonfiaqça qu~ eopl a, últim recurs, posàvem a la 
llargària del~ ski~. I ~a! confessa,r que aquesta temor anà en crescendo, 
qµ¡m R~r arrib4r a l'iJt¡¡ dti •Le~ Enc?nt<1de~· ens calgué atravessar 
fprç4 e§pai on la pJfivpsa crosta gelada es mostrava neta i pelada i, més 
que jllai, &on lliç ç911ta,çte1 eqs obljgay~ a g<1nçar i gir<1gQnçar çapri..,. 
cip~arnent: 

Continu~rem pel bejl mig fins a !'indret del coll de La Orava i 
retornàrem sobre nostres pasos fins al sobreixidor d'aigües, aleshores 
ja tan convençuts de la extrnordin~ria ~olidesa del gel, ql!e a més de 
compendrer la f9pameptad;l rahó q' aquella, fllUntanyei;a de Porté, qui 
ens havia dit qµe no hi h(}vja pas perills perque als glaços d'aquell estany 
no cpetan> fins a maig o juny, vèiem completarnent impossible que 
c.aP fad~ pogué~ portar-nos al ~¡ qe llurs p¡ijaus enqa,ntats, suposant 
que d'antuvi no l)agu~si;im materialment dop.at 1rna alegr.ia a les nQrn .. 
b,rosíssimes, sabProses, tr@es que sa,bem hi ~ajornen, 

~egur¡iment serà opQrtú recoFdar qu~ ~i ens s~ntiem poètic~ hQ de
viefll a la manc~ de fr~nadqra, motxq·1a i a no t~nir el temps just, com 
d'ordinari. 

Creguére¡n conveni~pt copèixer el çamj per a l'endemà i A tal fi p~r 
la Coma de Furats plena de neu immillorable, amb extraordinària ra
pid~sa puiàrem fins al pla a J'¡ilçprja de l'~ªté\nY més superior i al peu 
!Je l'esbelta Pica. Estudiàvem el relleu q~ llµr¡:¡ flé\ncs estimbats i no ens 
a,qpnàrem que'! cel tornava a alliçar-se i ja estaven velats ~Is bells co
lors que abans oferia la yisió de les llunyane§ mµntanyes de Campcar
dós, amb tot i que no era pas gaire més tard de migdia. Efectivament la 
neu es glaçava ràpida i no ens. p~rmeté llençar-nos de la faisó que al 
pujar ens prometíem. 

Una gotellada v~ coiqçidir a111b l'arril:>fida al xalet, cambiada per 
grossos i espessos borrallons de n~u que a,companyava un vent a grans 
passos formidable. S'havi¡i çlesençaden~t la tempesta; aquesta volta 
rµoH ¡nés ràpida i furiqi;a,. Amb facilita.t seguiem l'augment de la. grui
~àri~ de Ja r¡eu. 



Altra vetlla empleada cuinant i menjant envoltats d'\lílª cqnstant 
fumada ocasionada per Ja llenya verda qµe féiem cremar. 

Els xiulets i bramuls del torb al espategar çontra les gruixudes pa
reds, a les meves orelles devien sonaf agra!iosament, quan amb tant¡¡. 
facilitat vaig quedar ¡idormit, envejat pel company que a més, du
rant la nit tingué un ensurt majúsoul, causat per u11 gros terrabastall i 
encar agreujat perquè al fer llum per a saper llocorregut, 119 vei~ res 
d'a11or111al i no ho va çompendrer fins a l'enqemà al comprobar que a'ª 
llar, i un pam del seu jaç, hi havien més maons que no hi havíe111 deixat 
a la vetlla. Pertenei~ien a la xemaneia i ha vien caigut per son interior. 

Quan les tenebres foren foragitades per les noves dh1rne:;, ~la.rors, 
la temperatura freda i humida, més que molestar, asfü:i,ava. El torb con
tinuava mostrant llur empenta, ficant neu per l'escletxa 111fls insignifi
cant i 110 paraven els gemecs de les pissarn:is d'enfront el r~fugi, al ésser 
penetrades i torçades tan barroerament. Comprenguérem que Íé\ tin
dríem feim\ per a recular fins a Porté, 

Obrir la fulla e~terior de la dobla porta, trabada per més d'un metre 
de gntix de neu, fou un problema que posà a P,roba l'enginy del meu 
comp~ny Père i les forces musculars d'ambdós. 

A mig dematí sortírem al defora. La neu era tan tova i abunqa,nt 
que arreu amb skis i tot quedàvem ensorrats fins més amunt de genoll. 

El vent quelns era favorable, amb facilitat ens empenyé aigües avall; 
però en un indret el fitl va eª~evenir tap en.gqrjat que n,o endevinàrem 
el pas natural de sortida i el més fàcil va semblar-nos que era retornar 
al enlairat c¡imÍ de cornisa, que ja coneixiem i que 111\g divisàvem entre 
l'espessedat de volves que queien. El temps que empleàrem. l'esforç 
que'ns va costar guanyar-Jo i seguir-Jo i les emocions impensades que 
hi visquérem, ja ho s4posaran el~ qui hé\gin est~t transeunts hiv~rne1;1cs 
d'aquells indrets o d'altres seinblants, que a mé!i coneguiq les deljcies 
d'una tempe¡;ta, i ~àp¡g4en e\ qµè é& pqsar.-se i ~reure's el~ ski~. Es sufi
cient dir q4e l& çqneguqa dreta cai;ialet¡i glaçada,.,-alesnores atapeïda 
d~ neu~ toves pn;>píçies a estimbar-se-haguérem de travessar-la a mig 
ain~, entr~ el caq¡{ qqe seguíem i l'inferior pel peu del riu. 

La b9ira baixa i la cortina de neu c01;1~inuava obligant-nos a obirar 
sol!¡ curte~ distàqcies i fo4 causa de no trobar l'estany glaçat de font
Yiva que havíem ;ldq¡ip~.t el dia de pujar. 

Nq deixà d'ésser ent~etingut i penó~ el baixar fins a la punta de Ja 
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gran llaçada de la carretera al coll de Puymorens, perquè la neu no te
nia condicions i era remoguda pel vent Si probàvem qualque bai• 
xada, prompte les puntes s'ens entaforaven en els matolls o s'encalla
ven en les roques, que emergien invisibles. 

ja fosquejava quan, per fi, saltàrem cap al poble a traçar tan dret 
com poguérem la petja de nostres patinadors a travers dels seus blancs 
carrers, encara verges de petges humanes, i en mig dels acostumats 
planys de les comares qui, des de les finestretes, ens cridaven: ¡Pobres 
homens, com deuen haver patitl I encara que estiguéssim relativament 
fresquets, conveníem que per l'aspecte exterior de nostra apropiada 
vestimenta, tenien tota la raó. En canvi pel silenci dels homes, com
guérem que la nostra involuntària demostració pràctica, poc els inte
ressava perquè estan perfectament assabentats de la utilitat dels tras
tos importats dels cultes països nordics europeus; actitut de força con
trast amb la dels qui- en nombre crescut-a les ciutats de terra baixa 
quan t'els veuen a l'espatlla, es creuen en dret de fer el viu. 

Aquella vegada al deixar l'emblanquinada Cerdanya, resplandent 
sota els triomfants raigs solars, era amb cert enuig que des de les fines
tretes del Transpirenàic, ens acomiadàvem de les muntanyes qui en
capçalen Font-Romeu. 

)AUME TORRES. 
N . de R.- Com a maJor U-lustració d'aquesta ressenya publiquem quatre fotografies de l'amic J. Altimira, 

qui, els dies de Carnestoltes d'enguany, efectuà una excursió amb l'Intent d'assolir el oim del 
Carllt, que fou també de resultat negatiu, a causa del mal temps. 

LA PLANTETA «Eufrasia» 
I I 

AQUESTS noms que comencen per eu es prenen en bona part, i 
el nostre aplicat a Ja planteta s'interpreta: bon humor, delícia, 
dels ulls, perquè es va creure que era beneficiosa en les malal

ties de la visió: la qualificació específica ofjicinalis, ho prova. 
Demés d'aquest nom en eu - figura en el Diccionari Ortogràfic pu

blicat per l'Institut de la Llengua Catalana (1917 ja van anysl): eucalip
tus amb una forma mig llatinitzada (eucalyptus), euforbi (equivalent a 
eufòrbia; que no s'hi troba)-euforbiàcia, nom de la família, que com
prén també, sense la llertesola o euphórbia, la mercurialis, la crozopho
ra, i el buxus, que ja tenim aquí florit i granat, notable arbust monoic. 
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Euforbi es diu particularment de la goma de l'arbre d'una espècie 
exòtica. 

Eupatorium o eupatoria (agrimònia) és també d'aquesta sèrie, i per 
últim evonymus és un exemple de eu que passa a ev (u=v, com i=j), 
exactament com podem observar en la agradable i dolça paraula: evan
geli, la bona nova per excel·lència; nom d'un abret o arbust que està 
per florir aquests dies (l). 

De la nostra planta en diuen els angle!> os eye-bright (bright és cosa 
clara, resplent), totes al·lusions a la reputació oftàlmica de l'herba, 
que recorda eye-sight, •oculi acies>, per als que sàpiguen una mica 
de llatí; l'expressió lf my eye sightfail me not, •si satis cerno>, tothom 
veurà que equival a: si ho veig bé, si la vista no m'enganya. 

ANGEL SALLENT. 

(1) Es coneguda aqul a Catalunya, amb ol nom do bonets (•.rp. bonotero) per la forma lobular del 
fruit-una càpsula rogenca¡ planta beneficiable. 

VII Diada de Germanor a l~Ubach 
DIUMENGE, , 9 DE MAIG 1927 

DE nou els excursíonistes terrassencs hem celebrat la nostra Festa. 
Sèptima Diada de Germanor; set anys que sens interrupció es 
ve celebrant aquesta bella Festa, que tan ha ajudat a extendrer 

l'estimació per les nostres muntanyes i per tota la nostra terra, i que, 
justament, podríem dir-ne compendi dels sentiments que arrelen en el 
fons de tot bon excursionista. 

A ella, a la nostra Festa, sempre s'hi convida a tothom. Que hi fa 
que no es sigui excursionista! En aquest dia si, fins ho preferim que, 
amb l'estímul de la Diada, vingui força gent que no estigui compene
trada amb nosaltres; perque aixís, és molt possible que dels nou vin
guts a muntanya, alguns sentin la màgica influència que despren a so
bre totes les fibres humanes. 

L'animació s'ensenyoria paulatinament dels llocs de la Diada. Con
tínuament afluïen les colles numeroses que ajuntaven llur riure i goig, 
al goig immens que ara, en aquest temps, desprenen arreu les nos
tres boscúries. 
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I als mil variats matissos amb què la primavera es complau vestir 
les muntanyes, s'hi ajuntaven els tons vius i gràcils de les doncelles, 
que es complavien trescant per aquelles serres, que les hi encomana
ven la gràcia plena de què estan posseïdes en aquest bell temps, en 
què les fllors s'esbadellen sota els raigs tebis del sol primaveral. 

El dia, de moment no volgué afavorir-nos. Però, com si es donés 
compte que nosaltres el volíem ben resplendent, amarat de llum i de 
sol, ben prompte anaren destriant-se les humides boires per a deixar 
lloc a la immensa blavor del nostre cel, que havia de completar de 
forma imprescindible l'abelliment de la Diada. 

Seguint l'ordre del programa, fou celebrat el concurs de camping, 
que potser és el primer efectuat en la seva classe. Fou un concurs ve
ritablement digne de figurar en l'ordre de la Diada, si hom té en comp
te el gran nombre de campeurs que avui practiquen aquest bell esport, 
com a complement que és de l'excursionisme. 

Numerosos foren els acampadors que a la vigília de la Festa alçaren 
llurs fràgils campanyes per a passar la nit en aquells llocs de solitut, 
bo i esperant la Diada que l'endemà començava. 

El Jurat nomenat per l'acte, recorregué tots els campaments, fent-se 
càrrec de llur importància., tan pel seu crescut nombre, com per la per
fecció amb què estaven disposats. 

Entretant, anaven destrenant-se les proves atlètiques. En el bell 
mig de la muntanya aquests concursos prenen un caire més humà, i 
hom evoca instintivament els jocs olímpics de la Grècia clàssica, en 
què la fortalesa i bellesa del cos, anava airosament aparellada amb la 
grandesa sublim de l'esperit. 

Veierem amb certa emoció els salts amb perxa i 60 metres llisos, 
efectuats per aquells esforçats minyons de rostre cantellut i faccions 
contretes per l'esforç posat a l'impuls del salt i en la màxima velocitat 
de la carrera. 

A continuació varis equips es disputaren la supremacia en la lluita 
a la corda i , poc després, veiérem a l'era l'acostumat concurs de salts 
a corda per a senyoretes, on provaren de nou, que també junt amb llur 
graciosa feminitat, estimen la fortalesa. 

Mentres uns es complavien en els concursos vigorosos, altres dedi
caven llur preferent atenció en recollir un sens fí de varia.des flors, que 
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bellament armonitzade!> per les mans gentils de senyoretes, eren expo
sades després en el concurs de rams de plantes i flors silvestres, que 
com mai s' ens mostrà concorregut per un gran nombre de rams de for
mes i flors variadíssimes. 

L'hora del dinar marcà un repós a la Festa que devia continuar des
prés amb una bella audició de Sardanes. 

La música a la muntanya resulta més excelsa i més fina si hom es 
sent compenetrat d'ella, çó que succeeix més encara amb les sardanes, 
aquesta dança nostra, que interpretada a pl e aire, les sentim fins i tot 
més endintre; més vives i plenes de gracia. I al seu ritme les rodones 
dansaven alegres i joioses, com si al compàs de la nostra música el 
món tot s'hagués concentrat en aquell bell cim airejat per tots els vents, 
donant la sensació que el temps restava inmòvil davant la brillantor 
que en tots els rostres traspuava pel goig immens de viurer. 

La festa fi nia, però la joia continuava; i avall, carretera avall, en el 
camí de retorn al viurer opac de cada dia, hom seguia amarat encara 
del bell entusiasme que es converteix en cançons, entonant un adeu a 
la muntanya, que altra volta deixavem sola i plena de quietut, fins a 
una altra Diada. 

JAUME TRIA. 

Crònica 
Homenatge a En Baltasar Ragón.-Aprofitant l'avinentesa d'haver 

obtingut, aquest bon amic nostre, un premi especial en el Concurs 
Certàmen de les Escoles Pies, celebrat en el mes èe març, fou obsequiat 
amb un dinar d'homenatge per les seves nombroses amistats. 

No cal dir com ens adherim a tota manifestació que posi de relleu 
la pacient i constant tasca del nostre apreciat col·laborador i amic. 

Per /'homenatge al Dr. Colell.-EI dia 17 de maig va celebrar-se en 
el nostre estatge una conferència, organitzada per l'Associació de la 
Premsa de nostra ciutat, preparatòria de l'homenatge a retre el dia 22 
al il·lustre canonge en la ciutat de Vich. El reputat poeta En Lluïs Ber
tran i Pijoan explicà la gestació d'aquest projecte d'homenatge, que 
ara ha estat un fet, i féu una excel·lent relació, explicació i ponderació 
de la vida i obra periodística del Dr. Jaume Colell, relatant a més, els 
diferents caires de la seva a ctuació trascendental etJ la vida de nostra 
terra, en els seus 60 anys de contínua activitat. 
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El Centre Excursionista s'ha adherit joiós a aquest homenatge al 
il·lustre vellard, que bé s'ho mereix per les influències en la poesía, en 
la restauració, en la religiositat, en la renaixensa de Catalunya. 

Lectura de V. Alavedra.-EI dia 20 de maig aquest aprecit amic do
nà les primícies de la novel·la que té en preparació, «lrmina>. La nom
brosa concurrència elogià la tasca quieta i ignorada del estimat conso
ci, qui humilment ha volgut contribuir a l'obra de les lletres nostrades, 
i dar-ne la primera lectura, precisament, en aquest casal, on han estat 
viscuts els millors temps de la seva jovenesa. 

Proclamació del Himne.-EI dia 27 de Maig va celebrar-se en el 
nostre estatge la vetllada destinada a selecció i proclamació del Him
ne de l'excursionisme terrassenc. Presidí la Comissió organitzadora de 
la Festa de Germanor a l'Ubach i Mestre Joaquim Pecanins, com a 
membre del Jurat Qualificador, havent-se excusat els demés compo
nents senyors Lamotte de Grignon, Ullés i Gasset. Foren cantades per 
l'Escola Choral les tres composicions triades pel Jurat, les quals passa
ven a la consideració dels elements excursionistes per a la selecció 
definitiva. Fou elêgida, en la votació celebrada, la composició musical 
<Germans a la muntanya!:. que resultà d'autor anònim, per qual motiu 
varen manifestar-se algunes protestes. 

A la vista del resultat fou proclamat <Himne de l'excursionisme 
terrassenc., la poesia d'En Miquel Grané i Civil, premiada l'any passat, 
amb la música d'aquest autor anònim, i fou cantada definitivament com 
a tal per l'Escola Choral que tan gentilment ha contruibuït a l'acte. 

Goigs.-Recomanem a tots els socis procurin engruixir la Col·lecció 
de goigs de nostra biblioteca, amb contínues aportacions, aprofitant 
l'avinentesa de les sortides que facin, i procurin presentar-los, si és 
possible, enrotllats i amb llur cognom al dors. 

El Pare Solà malalt.-Fa algur.s dies que nostre estimat amic el 
Rvnd. J. Sola, Sch. P., es troba enllitat. No seria gentil si, en mèrits a 
les nombroses amistats que s'ha guanyat en el nostre Centre, la col·la
boració assídua amb què ens ha distingit, i l'estima que s'ha dignat 
concedir-nos, no preguéssim a Déu per la seva franca i ràpida millora. 
Ell faci que ben aviat puga fer-se càrrec de les tasques habituals. 

r•P. iOAN IMMML.. •MORO, lt 
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FÀBRICA DE 

TEULES 

= = "' tipus MARSEL:A, marca = = 

~ Senues ~ =ê . 5 , == - ¡;,,., Donadeu i C.ª . -
DESPATX: Font-vella, núm. t 

· Telèfon, ót37 

FABRICA: Sant Marian, 193 

Telèfon, ó08S. - TERRASSA 

Harantim la porosUat. resl1tència l calor vermell _ 
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Garatge MUNTANER I LLONCH 
'' . .. '' Agents dels 1an acreditats autos C I T R O E N 

amb s¡!ran stoch de peces de recanvi, venda d'olis, grasses, berizína. 
Taller cte reparacions. - Llos;?uer d'autos per a tots els punts. 

Garatge: Passeig, 5. Tel. 5603. ~ Pupil"latge: Mitjà Passeig. Tel. 6500 
Gran stock de peces FORD llegítimes, el més ... ssortít de Terrassa 

G11n 11rouè1 
Altes novetats per a Senyora 

Carrer de St. Pere, 35.-Telèf. 591.7 a 
••••••••••••••• 

JOSEP MACIAS 
I MARIMÓN 

. , En panyos, sempre el més nou 

~-W-() 

RAVAL (enfront el Mercat) 
Telèfon, 6.298 

FUSTERIA, EBANISTERIA 
Restauració de Mobles 

DE --

MonuBI Psrarnou 
~ 

Plaça Mn. Jacinto Verdaguer, n.º 24 
TERRASSA 

''''''''''º''*K=::J 

CAMISERIA 
VACARISAS 

Camises per a excursionista 

Font-vella, 4 í 6. - Telèfon 5993 

BAR TERRASSA = RESTAURANT 
Acuradíssim servei de Restaurant a la 
carta i cuberts. = Preus econòmics. = 
·Salons reservats. = Licors, Vins, Xam= 

panys de marca ----

1 ~~; ~~: .2.7. ~. ~~ ' ~~1;~~?1; :. ,6,6~:., 
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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, 

a les 10 hores. - Secció· especial de destacats. 

Nord, 2~. - Telèf. 5934. - Sucursal: Rutlla, 40 
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MOTOS "MATCHLESS" 
TOTS MODELS, DES DE 1.750 PESSETES 

Representant 
per l'Esp•nya: J. M. GIRALT Ambla. Egara, 209-211 

: : TERRASSA : : HlllllllllllllllllUlllllllllllHlllllUUllUllllllftílllUllllllHlllJlllllllllllJllJll ll 
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LLANES l SEDES. - Fils d'estam, 
metxes, astracan, etc., per a tota 

classe de labors. 

Llanes especie!~ per a gerseis 
i mftjons d'esport 

> 

Casa Castañé 
Plaça Mn. Jacinto Verdaguer, 8 

Garatge Cervantes 
TALLER DE REPARA-
CIONS D'AUTOMOBILS 

Automòbils «HISPANO-SUIZA» 
Accessoris, olis i grasses 

Francesc Davant 
Cervantes, 127. - Telèfon 6491 

TERRASSA 

Tots e1s qui volen adquirir un bagatge educatiu, ràpid en 

' , .f'R~A N CÉS, REFORMA DE LLETRA, COMERÇ, 
CA.LCULS ABREVIATS, ORGANITZACIÓ COMPTABLE 

acudeixen a la 

ACADEMIA FUSTER (RASA, 19) 

i l'èxit és segur. ---------,..~---------------..__ _____ --------- - - - ............___ 


