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L'Exposició de Goigs de Marian M. Galí 

DURANT les passades festes nadalenques, aquestes anyals 
festes tan xopes de flaires populars, el nostre Centre Ex
cursionista s'enjoíà amb l'exposició d'una selecció de 

goigs de la nombrosa col1eccíó que posseeix el nostre dilecte 
amic Marian Galí, vocal d'Arqueolo.qia, Història i Art en el 
Consell Directiu. 

Se¡zons va manifestar el nostre consoci en el pref ací de la 
conferència •Els goigs en llurs diferents aspect~s>, que amb 
il·lustracions musicals va celebrar-se la tarda del diumenge dia 
23 de desembre passat, Marian Galí heretà del seu pare (A. C. S.) 
250 goigs procedents de l'antiga casa Vinyals de Terrassa, 
quan en una excursió feta l'any passat per les comarques de Vic 
i Llussanés amb la companyia dels amics senyors Boada i Lladó, 
Santamaria, Gorina, Segués, Duch, Capella i Rigol, nasqué la 
idea de celebrar una exhibició dels goigs que tenia, i és d' alesho
res ençà que en Galí intensificà de bo de bo r adquisició d' aques
tes populars fulles, arribant a sumar actualment !a seva col'lec
cíó 2.600 exemplars. Certament que a Catalunya hi ha col'lec
cíons de goigs notabílíssímes, com la del Dr. Roca i Ballber que 
ultrapassa els vintidós mil exemplars, com les dels senyors Batlle, 
Babra, Dr. Roí.q, Ribas i Musterós, el canonge Collell, Mossèn 
Baldelló, Valeri Serra i altres. En Galí, qentilíssimament, dedicà 
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la seva conferèncía als amics companys d'aquella benaurada 
excursió, suggeridora d'aquesta explèndída exposícíó. 

Fent remarcar abans, però, que bona part del que dirà, ha 
estat espí~olat de "Els nostres Goí~s" del dístin~ít llibreter Joan 
Bta. Batlle. 

Parla Marian Galí: 
Què són els goigs? Una composició religiosa de caràcter popular. 

Originàriament s'usaven sols per a cantar els goigs de la Santíssima 
Verge. La contemplació dels goigs experimentats per la Mare de Déu 

durant la seva vida te-
rral, era motiu d'alegria 
pels seus fills i es tra
duïa en càntics popu
lars. 

Això demostra l'orí
gen marià de la paraula 
goigs. Els demés cants 
populars destinats a 
cantar les glòries dels 
sants eren coneguts amb 
els noms de llaus, llaors, 
!aus, cobles. Més enda
vant l'ús de la paraula 
goig va extendre's a to
tes les composicions 
piadoses destinades a 
lloar les glòries dels 
sants, recordant la seva 
vida, martiri, atributs o 
advocacions especials. 

La costum d'entonar 

Boix de darreries del segle XV extret del V i ta Christi de la 'eiS goigs 0 cobles dels 
Biblioteea de Montserrat, imprès per Rosembach sants al final de les fun-

CiOnS religioses arrenca de temps immemorial. Recorda per orígen els 
himnes que l'Església canta ee les grans diades. El nostre poble s'asis-
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milà els cants litúrgics usant la llengua llatina per ésser llavors l'única 
gramaticada, però fou el primer de deseixir-se d'aquell jou i ja en 
temps del rei Jaume veiem la llengua catalana senyorejar en totes les 
corts d'Europa donant de sí tot un estol de trovadors que arriben a 
ésser mestres en el bell parlar i en l'art de trovar del seu temps. Els 
virolais, llaus, ~oigs o cobles no són sinó el fruit de llur sentit cristià 
mai desmentit. 

Amb tot i no poder precisar quan començà la bella costum de can
tar els goigs en les grans festes del poble cristià, podem assegurar que 
en p lè segle XIII ja eren populars, i d'alguna lletra ja en tenim es ment 
per documents d'aquella època. En'tre ells cal esment ar uns goigs ma
nuscrits en les cobertes d'un còdex que posseeix l'Ateneu Barcelonès 
procedent de la bib1ioteca de Victorià Amer, que comença així: 

Lo primer goig que tu Maria aguist 
fou aquell intent que l'àngel Gabriel, 
tramès per Déu qui devallà del cel 
te, saluda, e Jesús concebist. 

Un altre dels documents literaris que podem citar en col·laboració 
de que aquesta costum era extesa per tot Catalunya i demés pobles de 
parla catalana l'extreiem de la crònica catalana del gran historiador en 
~amon Muntaner, qui en el capítol CCXX, refereix lo següent: <E com 
vench lo divendres, la hora de vespres XXJ/ dies abans de Sanet Pere de 
juny, nos nos aplegam tuyt ab nostres armes a la porta ferriça del cas
tell, e a la torre mestre jo fiu pujar X hómens; e un mariner, per nom en 
Berenguer de Ventayola, qui era del Llobregat, crida lo llaus del bena
venturat Sanet Pere, e tuyt responienli ab les llàgrimes els ulls. E com 
hach dit lo llaus, axi com la senyera se lleva, un núvol se més S(i)bre nos 
e vans cobrir tots d'aygua, axí com estavem agenollats, e dura aytant 
com la Salve Regina dura a cantar. E com aço jo feyt, lo cel torna axí 
clar com d'abans era, e tuyt agren gran goig.> 

En Marian Aguiló i Fusttr, en consoni\ncia amb aquest criteri escri
gué en el prefaci de «Lo cançoneret>: <Els pobles que formaren la na
cionalitat catalana servan en llurs festes majors la costum de cantar 

i amb llengua materna les cobles dels Sants Patrons eco llunyà en moltes 
~ viles del entremès que s'usava en la edat mit;ana. Tant arrelà eixa 

usança, que no sabent-se en altres parts, ja sembla un dels distintius 
dels habitants dels nostre1 antics reialmes. Goigs s'intitulen aquests 
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càntics, arreplegant-ne els que en vells manuscrits romanen, les rarissi
mes edicions antigues que en surten i els que avui encara es troben en 
les parròquies, santuaris i capelles de nostra terra, composen ajuntats 
una voluminasa himnòdia popular mereixedora d'estudi: Qui estimi sa 
terra no julle;arà sense profit aquest repertori de poesia que comenqa 
en el breqol catalanesc i abraça d'afrau en/rau i quasi d'any en any la 
vida de nostre llenguatge; l'arqueologia, el gravat, l'història, la geogra
fia, la música i la tradició trobaran prou a espigolar-hi.• 

La devoció a la Verge, que tantes d'invocacions ha inspirat a aques
tes fulles, n'ha dedicat moltes a la del Roser que ja tenia a Barcelona 
comfraria, en el segle XIII i en el XIV una capella en cada església. 
I cal notar que les que encara avui cantem són les mateixes que es 
cantaven i es canten encara a tot Catalunya, València i Rosselló, pro
va de !'unitat i la durada de nostra llengua. 

La seva popularitat fou tal, que aprofitant-se'n en la guerra de 
successió el partit de l'Arxidu c, les hi dedicà estampant-les disfressa
des a la seva manera, començant com es pot veure en un facsímil 
d'aquesta exposició: 

Vostres goigs amb gran plaer 
cantarem sempre tot dia 
puig d'esta gran monarquia 
sou vos Rei Carlos tercer. 

Antigament també la contemplació dels set goigs de la Verge San
tísima constituïa una especial devoció de la qual no en tenim avui 
concepte. Era una devoció que es celebrava amb extraordinària solem
nitat algunes vegades a l'any amb ocasió d'especials esdeveniments. 
A Barcelona tenia lloc generalment en ocasió de pestilències i malal
ties contagioses i en temps de secada. Llavors s'organitzaven les dites 
processons dels set goigs, o sia una processó cada dia, i en una 
església diferent. Cada dia, a partir del primer, es feia commemo
ració d'un goig de la Mare de Déu i en l'església on anava la pro
cessó s'hi celebrava missa i es feia sermó commemoratiu del goig co
rresponent. En aquestes processons hi assistien sempre els regidors 
de la ciutat. Aquesta devoció especial també era coneguda amb el nom 
de les set cambres de la Verge, o de les set cambrades. 

Les següents notes extretes del Dietari de l'antic Consell de Barce
lona ens donaran coneixement de I,a celebració d'aquest acte: A 6 de 
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Goigs de Sant Fermi, Patró de Rellinàs, del segle XVll. Col"lecció Marian M. Gali 
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Març de 1525. En aquest dia plogué al matí un poc y fent processó en
torn de la Seu, immediatament aprés del sermó, e foren dit dia comen
sals las goigs de Nostra Dona celebrant la missa quiscun dia de son 
goig. A 5 de Febrer de 1558, aquest dia comensaven les processons dels 
set goigs per causa de peste y amí a Nazareth. A 28 d'Agost de 1521. 
En aquest dia feren processó lo Rnt. Capítol y clerecia de la Seu per 
pregàries de la pluja y de la pau e anà a la Verge Maria del Pi cantant 
los goigs de Nostra Senyora. A 8 d'abril de 1551. Aquest dia comensa
ren les set Cambres ae Nostra Senyora y and la processó a l'Església 
de Nazaret. 

En el mateix dietari consta que els goigs eren cantats solemnement 
en algunes festivitats. Així trobem que al 10 de Desembre de 1658 els 
regidors anaren a la Seu i acabaren d'oir dita missa i després los goigs 
que es digueren de la gloriosa Santa Eulàlia. A 12 de Maig de 160 l los 
honorables preors i Col·legi dels notaris de Barcelona ajuntats en casa 
de la Ciutat parlin d'alli, feren semblant anada a dit monastir de Santa 
Catarina a donar gracies a Déu Nostre Senyor de la tan desitjada nova 
i allí en dit altvr feren cantar un goig del dit gloriós Pare Sant Ramon. 

Pel que es refereix a la part folk-lòrica dels goigs, podem dir que 
a través dels mateixos es pot seguir pas a pas el procés de la poesia 
mística popular a Catalunya. Ells ens podrien donar i donen, la histò
ria de moltes advocacions que la incúria del temps ha fet que s'obli
dessin. Ells marquen el camí seguit pels sants que més han penetrat 
l'ànima catalana, i no hi ha hagut encontrada que no hagi tingut un 
ermitatge on el poble amb bell aplec n·o hi anés a cantar les cobles o 
goigs del sant patró. 

Els nostres pelegrins seguint arreu les terres d'Espanya foren por
taveus d'aquesta devoció escampant el perfum de nostres santuaris 
fins Alemanya, d'on en venien en ple segle XV a visitar la Verge de 
Montserrat. Qui dels mariners del segle XIV no coneixia el santuari de 
la Verge de Bonayre? Les mil i tantes advocacions a la Verge són al
tres fites de la devoció perpetuada per mitjà dels goigs que han per
vingut fins a nosaltres. Quantes imatges desaparegudes de peti tes ca
pelles de les quals sols en coneixem el nom gràcies els goigs! 

Pel que es refereix a la part tipogràfica i artística podem dir que 
els goigs a principis de la impremta es degueren estampar en fulla sol
ta a gran infoli amb gravats de ploma i orlats magestuosament. Més 
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tard s'estamparen a doble fulla infoli portant gravada la imatge de sa 
advocació en una plana i les lloances en forma de cobla en l'altra. La 
imatge algunes vegades era pintada a ma resseguint el dibuix i colo
rinl·la, i eren repartides en les grans festes de les confraries i pels pa
bordes al fer la capta pel poble. Fins fa poc encara les fulles d'Epinal 
recordaven aquesta forma . 

L'art gràfic popular vegé en els goigs el seu darrer redós i s'acom
boià amb els gravadors al boix, donant-se les mans els Abadals de 
Moyà, Boix, Pauner, Teresa Pauner, Noguera, Tau ló, Valls i tants d'al
tres que han quedat anònims, els quals ens llegaren belles mostres 
d'art en les orles i estampes que gravaren. 

Abans d'entrar a la part musical dels goigs em cal fer públic el meu 
agraïment envers Mossèn Francesc Baldelló, músic distingit i un dels 
més grans prestigis del cant Gregorià a casa nostra, qui amb un desin
terès que no sé com pagar, m'ha fet a mans aquestes notes i facilitat la 
part musical. 

Cal parlar ara del caràcter especial de la música dels nostres goigs. 
Del seu ritme i de la seva modalitat. Direm abans, però, que és molt 
de lamentar que no posseïm gran abundor de documents i que aques
ta branca del nostre cançoner popular no ha estat degudament con
reuada ni estimada amb lïnterès que ella mereix. Els nostres recerca
dors de melodies populars no han cuidat sempre d'anotar la tonada 
de goigs que sentien de llavis del poble, ni molt meny$ han cuidat de 
cercar-la. Han donat més importància a la cançó en general, com si la 

cançó religiosa no fos mereixedora dels mateixos honors i considera
ció. Per això ens trobem ara que posseïm gran quantitat de documents 
musicals addients a nostre folk-lore, potser en grau major que cap al
tre poble, i en canvi la no~tra cançó popular de caràcter religiós i so
bretot les tonades dels goigs són tan escasses que desorienten als es
tudiosos. Això no s'explica d'altra manera que per la manca de cura 
dels nostres recercadors. Les melodies populars de goigs que s'han 
conservat són en nombre limitadíssim, tant, que ha estat creença que 
els goigs s'han cantat arreu amb la mateixa tonada. Es possible que 
darrerament hagi estat així, ço és, que existís una melodia comú per a 
totes les lletres dels goigs. Més antigament, no en tenim cap dubte, 
cada lletra tenia la seva tonada pròpia, cada parròquia, cada santua
ri, cada ermita cantava les llaors dels seus patrons amb una cançó tí-
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Goigs de Noatra Senyora de Besora, del segle XVJI. Co1·1ecció Marian M. Galí 
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pica i ben pròpia. Aquestes tonades especials, han anat morint a tra
vés dels temps sense que una mà amorosa cuidés d'anotar- les i de 
trametre-les a l'esdevenidor. Sols Déu sab les que s'han perdut. Fur
gant bé per tots els recons de casa nostra encara fórem a temps '.a 
fer-ne una arreplega CQpiosa i ben interessant. 

Ara de molT!ent per a fer un estudi de la part musical dels nostres 
goigs no tenim altre remei que valer-nos dels documents populars que 
tenim a la mà. 

Trobem totseguit que la primera i principal característica de les 
tonades dels goigs és una suma simplicitat tant en la part rítmica com 
en la melòdica. 

Tractant-se de composicions de caràcter religiós no és estrany que 
el ritme acostumi a ésser generalment llarg i reposat encara que ben 
sovint es mogui amb una absoluta llibertat de mesura; a voltes són de 
caràcter joganer sobretot els que són influenciats en el seu origen per 
aires de dansa. 

La seva modalitat és gairebé sempre, de caràcter diatònic amb lleu
geres i suaus modulacions portades amb exquisida cura. Hi sovintegen 
marcades influències de la modalitat del cant litúrgic. Alguns no sem
blen altra cosa que lleugeres variants de cadències d'alguns salms. 

La majoria d'aquestes tonades consta d'una sola frase dividida en 
antecedent i consegüent melòdics, la qual es va repetint invariablement 
en la tornada i en les estrofes, presentant tan sols una lleugera variant 
al final de l'estrofa per a indicar el retorn a la rescobla. 

A continuació la Capella de Música de Sant Pere, diriqida 
pel seu director Mossèn Víves, cantà els qoiqs de Nostra Dona, 
armonítzats pel gran compositor del ses¡tle XVI Brudieu, mestre 
de Capella de la Seu d'Uniell, damunt una tonada popular 
d'aquell temps. Melodia llania i severa que recorda la nostra 
actual dels qoigs del Roser. 

Després seguí la composíció "Balada dels qoiqs de Nostra 
Dona" extreta d'un còdex del seqle XIV que es conserva a 
Montserrat i de la qual Dom. Greqori Sunyol en fa un acabat 
estudi en el Vol. I de la Analecta montserratina. Rítme aleqre í 
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decidit a posta per a cantar-la els romeus que plens de joia 
anavenª· Montserrat i dansaven davant la Venie. 

Vimiueren a continuació els clàssics goiJ6s de la Venie de 
Núria, de una dolçor i una frescor rítmiques incomparables. 

Seguidament escoltàrem els de Sant Magí de Brufa!¡!anya, de 
mitjans del se¡Jle passat, demostradors del mal gust dominant • 
en aquella època. Tenen, però, un encís especial i una tonada 
ben nostra. 

El conferenciant especificà les peculiaritats dels ¡Joigs del 
Roser que són els més extesos a Catalunya. Llur aniument és el 
mateix de le~ seqüències í cants marians, amb la circumstància 
de referir sempre els set goi~s al simbolisme del Roser. Es co
neixen una infinitat de variants de la melodia. De goigs d'aques
ta mena se'n canten tres de diferents durant l'any. La Capella 
cantà els anomenats "Goigs del Roser de tot l'any" i els propis 
del temps de Quaresma. 

Marian Gali ens parlà encara dels qoiqs de les Caramelles 
que s'acostumaven a cantar la nit del Dissabte Sant. Solien ésser 
a llaor de la Mare de Déu. Llur caràcter era joqaner i airós, 
conservant l'aire de dansa, puiq sovint el cant anava acompa
nyat de dances populars. Els que oirem han estat recollíts al 
poble de Fornells de Girona. 

I encara podérem fruir r audició dels qoü;rs de la Divina Pas
tora, lletra i música de Mossèn Jacínto Verdaguer, l'única me
lodia que es coneix de l'ímmortal poeta. 

Per a finalitzar l'acte, Mossèn Baldelló, que era present, es 
posà al piano i dirigí l'execució dels qois;rs de la Ver!¡!e del Gre
solet dels quals és autor, i els de la Mare de Déu de la Mercè 
del mestre Míllet, ambdós ben formosos i d'una cadència popu
lar ben sentida. 

* * * 
El dia 13 de Gener, a la tarda, es celebrà en el -nostre estatqe 

una bella festa, altament simpàtica: per clausurar l'Exposícíó. 
El bon amic Galíínicíà l'acte amb una improvítzada disser-
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Goigs de Sant Valenti, patró de la Parròquia de Sant Pere (Terrassa), 
de començaments del segle XVlll. Col"lecció M1rl1n M. Gall. 
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tació. Manifestà que sí bé estava satisfet del resultat de la seva 
Exposició de Goiqs, no per això donava per finida la seva tasca. 
Voldria donar-vos-diqué-J'aspecte comarcal dels Goigs, que 
té gran importància i que requereix, per part meva, un maíor 
estudi, tot í haver ía recollit algunes dades ínteresants sobre els 
goigs a la nostra comarca, de quan els nostres avis anaven d'er
mitatge en ermitatge. En les meves darreres recerques he trobat 
en els llibres del Consell de Sant Pere, que en l'any 1504 anaven 
els nostres avantpassats en processó i fent pregàries a set llocs 
diversos per implorar el benefici de la pluja. 

Altre dels aspectes que ofereixen els goigs són les importants 
descobertes que, per medi d'ells, es realitzen. Sabem per exem
ple ... que a l'ermita de Sant Fermí de Rellínàs hi eren portats, en 
temps d'epídèmía en els ramats, els collars de les bèsties güari
des, després d'haver estat oferts en prometença. Crec que hauré 
trobat els primitius goigs de Santa Margarida, que ofereixen un 
q1ràcter especial. Es molt interessant, en fi, l'aspecte comarcal 
dels ç¿oiç¿s, que cal no neglíç¿ir, ans convé que sigui estudiat. 

Digué, En Galí, que li interessava la imatgeria popular, de la 
qual en són uns bells aspectes les auques i romanços i llegí sobre 
això un detallat treball que provà abastament l'interès folklòric 
que tenen, Manifestà, finalment, que tenia ja iniciada una col'lec
ció de romanços de positiu valor. 

Seguidament, la Capella de Música de Sant Pere i el Chor de 
Fílies de Santa Teresa, de Ja mateixa parròquia, dirigits per llur 
mestre, Mossèn Antoní Vives, interpretaren algunes escollides 
cançons nadalenques. 

A continuació, el baríton En Pere Vidal matítzà bellament 
una sèrie de bonics chorals de Bach. 

I finalitzaren, la Capella de Música el Chor de í Fílies de 
Santa Teresa,ínterpretant uns quants escollíts goigs. 



U n detall del nostre saló d'actes durant 1 Exposic10 de Goigs d'En Marian M. Gali 

Un altre aspecte de l'Exposició de G oigs 



Cantó N. de l'Agulla. l njicació de l'escalada fins a la cornisa 
per on s'assoleix la part S. 

L'Agulla de Les Fogaroses. Plataforma ci r cular i detall de l'escalada pel cantó S. 

• C 
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LES NOSTRES ESCALADES 

L'AGULLA DE LES FOGAROSES 

A manca d'un nom conegut en la toponímia de Sant Llor-enç c:!el 
Munt, uns amics nostres varen batejar amb el senzill nom d' 
Agulla un formós monolit, d'entre els diversos que es troben 

en els bells indrets de Les Fogaroses. Si no hagués de témer que el 
nostre company, leader en la primera ascensió neta, per raó de la 
seva reconeguda modèstia m'en fes un gros retret, proposaria d'afegir 
al nom d'Agulla el del amic. 

Encara que aquell turó no es troba gaire lluny dels camins general
ment seguits pels excursionistes a Sant Llorenç del Munt, tinc la cer
tesa que una gran majoria el desconeixen. És per això que abans 
d'apuntar els detalls d'escalada serà convenient fixar-ne la seva 
situació. 

A la vessant oriental de la serra de Sant Llorenç del Munt, què és 
la que dóna aigües a.I riu Ripoll, és Of! es troben els espadats més 
ferms de la muntanya i on per efecte d'una més intensa erossió del 
conglomerat s'han trencat les carenes i arestes deixant isolats gegantins 
turons que han pres formes capricioses i fantàstiques. Les Castellasses, 
Turó del Drac, Turó de les Nou Cabres, Puig Gabaig, etc., en són una 
bona mostra. En aquella mateixa vessant, es poden, però, distingir dues 
seccions ben delimitades: la una que va des de Les Castellases fins 
al Turó de la Rabella o Cadireta del Daví, es caracteritza per la mar
cada descontinuació de carenes i arestes, les canals són fondes i am
ples i en el seu curs mitjà s'aixeca la cota més alta de la muntanya. 
L'altra secció que corre des del Turó de la Rabella fins al collet del 
Llor, és marcadament diferent: les arestes del cingle segueixen una ratlla 
horitzontal lleugerament inclinada al N. i les canals són estretes i re
dreçades. En aquesta segona seçció és on es troba el lloc conegut per 
Les Fogaroses, el qual l'entenem limitat per la canal de la Tanca al S., 
i per la carena que separa la canal del Llor o de la Simanya al N. 

Per davall les cingleres de Les Fogaroses hi planeja el camí que va 
de la Font del Llor al Coll Gabaig i caserius del Daví i del Dalmau. 
No gaire lluny de l'aresta que forma la ~art superior de la cinglera, 
molt aprop del Coll d'Eres, s'hi troba el camí que segueix la carena 
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general de Ja muntanya. Per anar més còmodament a Ja nostra Agulla 
prendrem com a punt de referència aquest camí i cinc minuts abans 
d'arribar al coll d'Eres, si venim dels indrets de La Mola, trobarem un 
ample camí que s'endinsa a mà dreta per unes pinasses i planeja en 
giragonces en direcció E. Al final d'aquest camí que resta sobtadament 
acabat, a l'esquerra hi davalla un corriolet que mena en 8 o 10 minuts 
a la font de Les Fogaroses; no el seguirem pas aquest corriolet, sinó 
que seguirem a l'enfront tot davallant a cercar l'aresta del cingle; 
aviat. distingirem perfectament el perfil elegant de la nostra Agulla 
i a l'entorn les retallades cingleres guardades aixís per fantàstiques 
columnes al damunt de les quals s'hi obren magnífiques.finestres, com 
per un bon nombre d'altres monolits-verges tots-que a despit de ses 
veïnes-les arestes estarterades-han. resistit l'empenta dels elements 
en el transcurs dels segles. 

L'aresta on està estrebada l'Agulla forma una careneta secundà
ria, separada de la general per un collet de uns 10 metres de fondària 
i ple d'exuberant vegetació. Hom es despenja fàcilment al fons del 
collet per mitjà de la corda i segueix davallant per la canal que es tro
ba a l'esquerra. Les verdisses més d'un cop us engrapen tot dificultant 
el pas. Prompte cal pla' nejar per anar al collet situat al peu mateix 
de l'Agulla. Temps enrera, dos anys aproximadament, uns quants 
socis de la Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya, vàrem escalar 
aquell turó (probablement per primera vegada) pel procediment de Ja 
corda traspassada. Amb tot no recomanem gaire seguir aquest proce
diment per assolir el cim del turó, puix el primer company que va 
muntar per la corda traspassada li va semblar estrany que amb les es
travades del pujar-hi, la corda no es vagi escòrrer produint un lamen
table i greu accident. Després de molts treballs no s'aconsegueix altre 
cosa, que fer passar la corda per damunt de l'estret replà circular que 
clarament es pot apreciar en el segon gravat, replà completament llis, 
i amb pendent vers l'exterior. Uns quants mesos més tard volguérem 
intentar l'ascensió d'altra forma i ho vàrem a.conseguir. El cantó o pa
ret N. de l'Agulla era l'únic que presentava probabilitat d'escala
ment. Cal guanyar JO metres completament verticals i sols una ben 
poc marcada fisura amb minúscules prèses permet l'ascensió. Els dits 
han de cercar els migrats buits deixats per petits palets despresos del 
cGnglomerat, i els peus amb prou feines si poden apuntalar-se en els 
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sortints de Ja fisura. L'escalada és curta però molt dura. Guanyat el re
plà es pot dir que s'ha guanyat el cim. Es segueix de pla el delicat pas
sant per anar a cercar la paret S. i cal tenir compte de no refiar-se de 
les grosses pedres, perquè fàcilment es desprenen Per una pelita es
querda es grimpa amb facilitat fins al cim de la formosa <1:Agulla de 
Les Pogaroses». La davallada pot fer-se ràpidament utilitzant un rap
pel de 15 metres. Des del cim, l'estimbat de les tres vessants E., S. i 
O., és senzillament esfereïdor. Al fons, tota vestida de verd s'estén la 
vall del minúscul Ripoll ajegut en la roca viva. Si un matí lluminós 
algú munta al cim, li plaurà d'admirar les arestes i crestes cimbellanls 
roges i enceses a l'esclat del sol, el deliciós paisatge i el munt de pe
dra- gegant rabassut-del Montcau. 

l. S. i P. 

L'ENCÍS DE LA MUNTANYA 
Treball premiat en el concurs líterari de l'última Diada de Germanor a Can Robert~ 

LA tarda cau voltada de grisor. Segueixo el camí rialler, que d'un 
zig-zag enjogassat, va de Ja vella i noble masía al cim de la mun
tanya altiva i imponent. 

Fa un vent amb espurnes de fredor, que acarona suaument, com si 
posés molta atenció en no enutjaí a ningú. 

A la dreta del camí i a una respectable altura, avança en el buit 
una roca grossa, pelada, d'un color grisenc, que per la seva situació 
constitueix un bell mirador sobre la vall immensa que s'extén als 
seus peus. 

M'hi atanso i pocs moments després de contemplar les belleses 
que d'aquest lloc es descobreixen, m'hi trobo talment bé, que sembla 
com si una força estranya m'hagués clavat en aquell indret. 

Els meus pobres ulls, miren nerviosament el cel, la terra, el macís 
grandiós que s'alça darrera meu, el llunyà horitzó que resta tot boirós ... 

A despit dels núvols incomptables, el cel no sembla pas tapat; les 
boires són blanques, lleugeres i diàfanes; de tan en tan apareixen com 
esquinçades, deixant veure una taca grossa d'un blau pujat que res
salta extraordinàriament; per aquests espais blavencs, igual que una 
cassola amb múltiples forats, ragen unes faixes de llum blanca que 
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com sagetes inquietes, pessigollegen el verd compacte dels boscos 
propers, donant pinzellades enormes o minúscules que clapegen la 
verdor de colors variats que us deixen boca-oberts. 

Un moment, el sol ha aparegut espantat al mig d'una taca blava. 
esparpillant-se en l'ampla vall tot resseguint les formes capricioses 
que es veuen dibuixades ací i allà; tot ha quedat voltat d'urn1 llumino
sitat rara; la masia amb els seus murs d'un color brú de •pa moreno-, 
ha pres un marcat relleu i una claror rogenca l'envolta fent-li reflectir 
lluïssors abluidores. 

Al lluny, prop de la barra blanca de la carretera, s'albira una ca- · 
pella menuda voltada de xiprés, amb un Cloquer quadrat i alt que rep 
una ratlla ampla de llum vermella; a voltes sembla una gran flama re
tallada, que puja cel amunt corn volent cremar els núvols. 

En primer terme, es veu un coll voluminós, panxut i baix. El costat 
esquerre, apareix destacat, clar, hom sembla llegir-hi corn en un car
tell de l'a, b, c, de les escoles de pàrvuls. L'altre costat, privat de la 
llum, està voltat d'ombres negres que el fan insondable, els arbres 
semblen despullats de branques, tremolosos i tristos, camp desvalgut, 
repòs dels morts ... 

Jo prou voldr!a lliurar-me d'aquesta força màgica que em lliga, que 
em fa restar quiet com una estàtua, però no puc; els meus ulls corren 
d'ací d'allà, malgrat jo mateix. A la fí acabo per cedir. 

Cap a la part de llevant, al fons de tot, s'albira una ratlla tènue i 
sinu0sa que va resseguint l'amplíssim horitzó. A vegades es veu molt 
marcada, altres desapareix sobtadament. Allà, hom pot destriar tres 
colors distints que s'apropen, que quasi es barrejen formant una se
nyera tricolor. 

Es el blau de les aigües mediterrànies descolori t pels núvols, però 
que no deixa d'evocar bells paratges marítims amb blaus més reexits; 
aquesta vaguetat de les aigües fa pensar encara més amb l'encís de la 
mar nostra, amb terres llunyanes a les quals mena. 

Més amunt, els núvofs lleugerament clapejats de gris, volten in
consci~nts; semblen una feixuga capa de fum verge, d'una Mediterrà
nia que està cremant-se. 

I per fí, el relleu abrupte de la muntanya, negra, plena d'ombres 
d'uns colors impossibles, tota voltada de boires transparents que la fan 
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aiparèixer inquieta, sense base, com si anés corrent amb unes ales ima
ginàries. 

Oh fantasiosa Natural Ets verament sublimi 
La claror esdevé ombrejada, en el cel va engruixint-se la capa de 

núvols, el vent bufa i corre més que abans, els termes llunyans apa
reixen trencats o esborrats, tot sembla somort, trist... 

A l'entorn de la masia s'hi veuen un gran nombre de persones; més 
enllà, carruatges i automòbils. Se senten cants i crits de joia. Tot d'una 
es percep el so d'una tenora potent; al cap de poc la cobla tota, llença 
als aires la música ritmada de la nostra dansa preuada. Es van formant 
cercles, n'hi ha de menuts i de grans; després es veuen els braços tots 
alhora, enlairar-se enèrgics, tot dibuixant un fistó ben traçat en l'aire. 
La gent va acudint a corrua feta. L'esplanada d'enfront mateix de la 
masia, apareix curulla de dansaires. 

Giro els ulls per esguardar les diferents estribacions que tenen co
menç en aquesta vessant de la muntanya. Abans m'havien semblat to
tes, monstres estranys; ara, em penso veure amb més certesa la seva 
vertadera personalitat. La música nostra, que també és la seva, sembla 
despertar llur ànima. 

A tot el llarg de la vessant regna el silenci. Sols se sent el cant 
d'un ocell menut; els sons de la cobla, dels quals la muntanya es fa 
ressò, repetint tres ... quatre vegades, amb iniguable encís. 

El vent xiula i tant aviat multiplica la sonoritat de la músi ca fent-la 
eixordadora, com l'allunya quasi fin s a perdre's en l'infinit. 

Es respira bé. Un cant quasi imperceptible vola per !'immensitat; és 
el cant de la mar, del cel, de la muntanya, de la cobla ... el cant enyo
rat de la pàtria ... 

Un ocell passa fent evolucions estranyes en l'espai, com volent fer 
remarcar que té les ales lliures. 

PERE VIGUÉS. 

Cal mantenir ben viva dintre nostre la flamo pura 
de l'ïdeal. 

Ell ens menarà a la fita cobejada. 
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REPORTATGE 
Les sessions setmanals. ~A cada nova sessió va crei

xent l'interès dels nostres associats per les vetllades de divulgació ex
cursionista que el nou C. D. ve preparant tots els divendres a la nit. 

Hom té el propòsit de que aql!estes sessions setmanals, d'acord amb 
les seccions de la nostra entitat i comptant amb la col·laboració dels 
associats, constitueixin, dintre un caient encara que modest, unes veri
tables lliçons de divulgació excursionista, que a !'ensems que donguin 
motiu d'entrenament i lluïment a molts dels valuosos elements de casa 
nostra, serveixin i esdevinguin per al jovent un complement de conei
xements de totes les branques relacionades amb l'excursionisme, des
pertant-los noves aficions, contribuint a llur perfeccionament espiritual 
i cultural. · 

* * * El dia 19d'octubre s'inauguraren aquestes vetllades amb, una sessió 
dedicada al Temple Parroquial del Sant Esperit, projectant-se una bella 
col·lecció de diapositius de l'Altar Major, del Crist facent, de l'Altar del 
Roser, de l'Altar del Sant Crist, acompanyats amb la lectura d'uns 
breus comentaris històrics sobre els mateixos. 

Complementant aquesta sessió foren exposades en el saló d'actes, 
unes magnífiques fotografies dels altars Major i del Roser, degudes als 
pulcres artistes Mas i Ribera. 

* * * La segona sessió tingué lloc el dia 26 d'octubre, i era dedicada a 
preparar les excursions que devien efectuar-se el diumenge següent a 
la Vall de Núria i d'exploració a l'avenc de La Codoleda. Es donaren 
a conèixer unes interessants informacions sobre varis avencs existents 
a la muntanya de Sant Llorenç del Munt, i molt particularment dades 
i notes obtingudes en exploracions anteriors sobre l'avenc de La Co
doleda. Es projectaren també gran nombre de clixés del Santuari i de 
la Vall de Núria. 

* * * La vetlla del 9 de novembre el nostre bon amic lïntel·ligent espe-
rantista En Marian Solà, tingué la gentilesa de donar-nos a conèixer 
una interessant i sugestiva informació d'un viatge que efectuà darrera-
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ment a diverses ciutats de Bèlgica i Alemanya. Simultàniament a les 
explicacions i comentaris es projectaren bells clixés de Colònia on 
llavors s'hi celebrava l'Exposició Internacional de la Premsa i de les 
Arts del Llibre; de Bhon, bella ciutat a les riberes del Rhin, pàtria de 
Beethoven, cèlebre també per la seva Universitat; d'Anvers amb els 
seus edificis i monuments magnífics, i el port, el més important d'Eu
ropa; de Brujas amb els típics canals; i finalment vistes molt notables 
també, de Gant i Lovaina. 

* * * Exposició de Fotografies de les Esglésies de 
Sant Pere.- Durant un mes fou instal·lada en el nostre estatge 
una magnífica Exposició de Fotografies de les Esglésies de Sant Pere, 
perteneixents la majoria a l'arxiu de la Secció de Fotografia, i d"altres 
cedides gentilment per paiticulars. Al costat dels bellíssims exemplars 
de la col·lecció d'Adolf Mas, col·locada en lloc preeminent de l'Expo
sició pel seu indubtable valor artístic i documental, no desdiren pas 
en presentació i bon gust, les col·leccions presentades pels nostres 

. companys Girona, Llobet, Astals, Llenas, Ragon i altres, als quals cal 
agrair llur desinteressada aportació en bé del major èxit i finalitat que 
es perseguia amb l'Exposició. 

En la nit del 16 de novembre s'efectuà la sessió naugural que cons
tituí un èxit inesperat. Es ben eloqüent aquest retall d'un diari local al 
donar compte d'aquest acte: <Ahir a la nit el vell casal del carrer de« 
>Sant Antoni presenta va totes les característiques de les grans solem-< 
>nitats. Estava curull d"un públic àvid com poques vegades ens és do-< 
>nat veure'l-hi. Donava goig a fe, aquell entusiasme i interès que ha-< 
>Via despertat l'Exposició de Fotografies de les Esglésies de Sant< 
>Pere que allavors s'inaugurava. Tanmateix és ben prometedora l'ac-< 
>titut d'aquest sector de terrassencs envers les nostres costs.» 

Obrí l'acte el nostre president senyor Pau Gorina, el qual en un 
breu parlament exposà als assistents els motius que havien induït a 
organitzar aquella exposició, que entre altres té per objecte-digué 
-aprofitar l'idea llançada des de l'Ajun tament i recoll ida per la prem
sa local i que el Centre Excursionista ja va pràcticament a donar-li 
forma visible, de publicar una curta i sintetitzada ressenya dels tem
ples arqueològics de Sant Pere, quin text hauria d'ésser en català, cas
tellà, francès i anglès, text de divulgació i a l'abast de tot visitant, però 
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amb una presentació acurada de reproduccions fotogràfiques, que vin
gués a ésser una petita monografia d'un format i preu com els bellís
sims tornets de l'«Arte de España»_, publicats per la casa Thomas, i 
que puguin posar-se al alcanç dels innombrables turistes que atrets 
p~r la fama dels nostres monuments arqueològics vinguin a visitar-los, 
amb motiu, majorment, de la propera Exposició Internacional de Bar
celona. La publicació d'aques~a monografia-continuà el senyor Go
rina-s'ha de reservar en un principi, a l'Ajuntament o al nou Comitè 
local de l'Exposició de Barcelona, aportant-hi a tota hora, el Centre 
Excursionista, la seva cooperació. 

Altra finalitat d'aquesta Exposició-també digué el nostre President 
-és la de fer una sel·lecció o tria de les millors fotografies de les Es
glésies de Sant Pere, per l'aportament a l'esmentat Certamen Interna
cional d'unes mostres dels monuments antics que representin tot el bo 
de la Terrassa Arqueològica i Artística, que en grans clixés, fotogra
fies i maquetes hauria, el Comité local, d'instal·lar magníficament, per
què despertés l'interès de visitar les nostres joies antigues. 

Seguidament es projectaren clixés de les Esglésies de Sant Pere, 
de Santa Maria, del Baptisteri de Sant Miquel, del mosaic romà, de les 
pintures murals, dels magnífics retaules, etc., acompanyats amb la 
lectura d'unes breus notes històriques. 

* * * Sota el títol de Viatge per Catalunya, en la vetlla del 23 de novem-
bre, el nostre apreciat consoci En Josep Girona ens feu resseguir ideal
ment una porció de la nostra terra amb la seva descripció anecdòtico
sentimental d'una excursió a través de Catalunya. 

La gran profusió de clixés que il·lustraren la peroració, arrodoniren 
esplèndidament la deliciosa informació que ens regalà En Girona. 

* * * Davant un nombrós i selecte auditori, el nostre apreciat company 
En Baltasar Ragon, donà a conèixer en la nit del 30 novembre, un nlil
table treball sobre Les cases pairals de Terrassa. 

Inicià En Ragon fènt un petit estudi de les costums de les cases 
pairals terrassenques, i comentant la construcció i ornamentació inte
rior general de les mateixes. 

Enumerà després les més importants mansions antigues, existents 
encara a la nostra ciutat, avalat amb uns clixés d'En Miquel Astals i 
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Mach. En primer lloc cità a Can Vinyals pel seu valor arqueològic, i 
projectant gran profussió de fotografies de les pintures de la majoria 
de departaments de la casa. 

A continuació ressenyà les altres cases construides els segles pas
·sats, acompanyades totes elles dels corresponents clixés, de les quals 
esmentem: Can Baró de la Plaça, Can Alegre del carrer del Nord, amb 
unes fotografies del claustre del jardí; Can Amat del cêfrer de Sant 
Pere, on avui hi ha les Oficines del Banc Hispà-Americà; Can Julià del 
carrer de Sant Antoni, coneguda per Can julia de la Cuadra; Can 
Mauri i Can Montllor del Passeig, actuaJment instal·l<:tdes en aquesta 
última les oficines del Banc de Bilbao; Can Mata i can Ubach del 
carrer Mitjà del Passeig, amb uns clixés de l'interior del jardí de la 
primera i de les pintures murals existents a la galeria de la segona; Can 
Cadafalch de la Creu Gran, etc. 

Exposició de Goigs.-B.ls dies des del 23 de desembre al 
13 de gener, hi hagué instal·lada en el nostre estatge, magníficament 
decorat i adornat, l'interessant Exposició de Goigs del nostre caríssim 
amic Marian M. Galí. 

Ens abstindrem de ressenyar els actes i conferències que amb motiu 
d'aital esdeveniment s'efectuaren en el nostre casal, puix ja ho fem ex
tensament i en lloc preferent d'aquest mateix número. 

Això si que ens doldria oblidar-ho. I és adjuntar la no~tra modesta 
felicitació a los innombrables que ha rebut el dilecte company, i a l'en
sems regraciar, en nom del Centre, a Mn. Antoni Vives, a la Capella 
de Música de Sant Pere i al Chor de Teresianes, l'entusiasta i desinte
resada col·laboració que han prestat en les festes d'obertura i tanca
ment de l'Exposició. 

Exposició de Fotografies i Cartografia de San t 
Llorenç del Munt.-El C. D. per tal de recopilar tot el material 
cartogràfic i fotografies de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, en 
vistes a emprendre definitivament la publicació de la guia o plànol de 
la mateixa, va preparar aquesta Exposició, actualment instal·lada en el 
nostre estatge. 

En el proper nombre donarem am plis detalls so bre aquesta exposi
ció i posiblement dades concretes referents a l'edició de l'esmentada 
Guia o Monografia de Sant Llorenç del Munt. 

EDMOND DE VALLPARADfS. 

; 
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Crònica 

Biblioteca.-Novament devem a Ja bella generositat del senyor 
Antoni Boada i Lladó, l'ingrés d'una sèrie de nous interessants volums 
en els prestatges de la nostra Biblioteca. 

Les nostres visites.-Amb molt encert el C. D. ha instaurat nova
ment en la vida normal del nostre Centre aquelles memorables visites 
col·lectives de caràcter familiar tant interessants i profitoses. 

S'inaugurà aquesta sèrie de sortides col·lectives amb una excursió 
nocturna a Barcelona, visitant el Centre Excursionista de Catalunya, 
l'Ateneu Barcelonés i els tallers dels importants rotatius «La Vanguar
dia> i <El Dia Grafico>. 

A tot arreu foren molt atentament rebuts i atesos, i devem en gran 
part l'èxit obtingut en aquesta sortida, a l'entusiasme i activitat del 
nostre distingit amic i consoci En Joan Santamaria. Cal que regraciem 
particularment les múltiples atencions i fineses que tingueren amb 
nosaltres els senyors Lluís G. Olivella i Gonçal de Reparaz (fill) del 
Centre Excursionista de Catalunya, el senyor Pere Coromines, Presi
dent de l'Ateneu Barcelonès, i el senyor Gabriel Olives, Redactor de 
<La Vanguardia>. 

EI nombre d'assistents vorejava el centenar. 

- El dia 2 de desembre, una quarantena d'associats efectuaren l'in
teressant visita als Museus Bíblic, Arqueològic i de Pintures, Bibliote
ca i Claustre romànic, del Monestir de Montserrat. 

- El matí del 14 de desembre prop-passat es portà a cap, amb fa
laguer èxit, una excursió-visita al Palau de la Diputació i a l'Institut 
de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, de Barcelona, que resultà 
altament profitosa i interessant, sobretot en el que es refereix a l'Insti
tut, i molt particularment per les nombroses senyores i senyoretes que 
figura ven en J' excursió. 

Ratifiquem des d'aquestes p1anes el nostre pregon agraïment a l'ho
norable senyora Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, i a les dis
tingides senyoretes Maria Sandiumenge, Neus Iborra i Emilia Cassabó, 
per les fineses que d'elles rebérem en les poques i agradables hores 
que forem llurs hostes. 
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Reobertura del G. E. Montserrat.-Ha estat autoritzada la reobertu
ra del G. E. Montserrat, previ nomenament per l'autoritat de la Junta 
Directiva que ha de regir l'entitat. 

Celebrem coralment la normalització del volgut confrare, i li desit
gem noves energies i entusiasmes per seguir avant en profit de la 
nostra causa. 

Curset en projecte.- El nostre Centre té en estudi per dintre breu 
temps, l'organització d'una sèrie de lliçons, reunides dintre un cur:;et, 
de divulgació de coneixements tècnics relacionats amb l'excur~ionis
me, sobre Topografia, Geografia, Ciències Naturals (Geologia, Botàni
ca, etc.), Història, Arqueologia, Camping, Primeres cures, etc. 

Absència d'an company.- En breu serà cursada, pel volgut com
pany de Redacció En Lluís Sarlé-Roigé, la dÍmisió del càrrec de Se
cretari que actualment exerceix en el C. D. del Centre Excursionista, 
amb motiu d'absentar-se de Terrassa aquest apreciat amic nostre. 

Fem vots i desitgem fermament que aquesta absència sigui ben 
curta, i que prompte retorni a casa nostra per fruir el goig de la seva 
companyia i la dolcesa jovenívola del seu entusiasme. 

SEcc1ó D'ESPORTS DE NEU 1 ALTA MuNTANYA.-En aquests últims me
sos s'han portat a cap vàries i interessants excursions, d'entre les quals 
subratllen les següents: 

Els dies 7, 8 i 9 de desembre, quatre companys assoliren el Pic d' 
Eina, per Núria, i Coll d'Eina. 

- Durunt els mateixos dies altres es traslladaren a La Molina a fer 
pràctiques d'esquís. 

l 
-Els dies 22 i 23 de desembre varis companys anaren a La Molina 

a practicar els esquís. 
-Per les festes de Nadal, del 23 al 27 de desembre, quatre com

panys per fruir l'encís de la neu a l'alta muntanya, efectuaren la difícil 
travessia de l'Ermitatge (Font-Romeu), La Bullosa, pica del Carlit, Re
fugi de Lanós, estany de Lanós, Portè i Puigcerdà. 

Els Concursos Socials d'esquís.-Aquesta Secció ha organitzat pel 
vinent dia 3 de març, a les pistes de La Molina, el ell CONCURS SOCJAL 
D'ESQUIS. 
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Aquest concurs constarà de dues proves, una de mfg fons i una al
tra de poc recorregut reservada als debutants. 

Als guanyadors d'aquestes curses s'ets otorgarà els següents premis: 
Cursa de mig fons: Primer premi; Copa del Centre Excursionista de 

Terrassa.-Segon premi; Medalla de plata.-Tercer premi; Medalla 
de ceure. 

Cursa de debutants: Primer premi; Copa de la Secció.-Segon pre
mi; Medalla de plata.-Tercer premi; Medalla de coure. 

Per prendre parl a les proves es deuran atendre els següents 
apartats: 

Primer.-Les curses són reservades exclusivament als socis de la 
Secció, i per efectuar l'inscripció es recomana la presentació del carnet. 

Les inscripcions podran efectuar-se en el nostre estatge, tots els 
dimarts divendres de 9 a l l de la nit, a partir del 31 de gener fins el 
J.er de març inclusiu. • 

Segon.-EI recorregut i distància de les curses serà el següent: 
Cursa de mtg fons, d'uns 8a 10 quilòmetres, s'efectuarà en l'itinerari 

que comprèn des de les pistes de La Molina a Coll de Pal i retorn. 
Cursa de debutants, d'uns 3 a 5 quilòmetres, s'efectuarà en les ma_ 

teixes pistes de la La Molina. 

Tercer.-No es permetrà als concursants portar res adherit als es
qnís, com per exemple pell de foca, etc. 

Quart.-Les hores de sortida de les curses, que oportunament s'in
dicaran seran observades estrictament, remarcant que tot inscrit que 
no sigui present a l'hora senyalada serà excluit. 

Cinquè.-Aquestes curses es regiran segons les normes establertes 
en els reglaments internacionals, que són els que controlen aquesta 
mena de concu rsos en el nostre país. 

Sisè.-Tot el que no estigui previst en aquestes Bases, serà resolt a 
bon criteri de Jurat, els falls del qual seran inapel·lables. 

SEcc1ó o' ATLETISME-Per manca d'espai ens veiem oblieats a deixar 
pel nombre pròxim, una extensa resenya dels importants actes que ha 
efectuat darrerament aquesta Secció. 

Avancem però, que hi ha en projecte l'organització d'importants 
manifestacions atlètiques, de les quals parlarem també extensament en 
properes edicions. 
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ANUNCIAT D'EXCURSIONS I CONFERENCIES 

DIA 8 DE FEBRER 
"Els Pireneus" 

Conferència amb projecclons a càrrec de l'il·lustre escriptor Joan Santamaria 

DIA 10 DE FEBRER 
Excursió a La Mata 

Itinerari: La Barata, La Pola, L'Espluga, Cort Fosca, Coma d'En Vila i La 
Mata.-Sortlda a les 6 del matí.-Vocal, Manuel Closa. 

DIES 10 AL 13 DE FEBRER 
Excursió al Baix Aragó i Mestrat 

Itinerari: Tortosa, Casp, Alcanyiç, Vallderoures, Vinaroç, Penylscola. 
Reus i Escornalbou.-Inscripció el dia 5.-Vocal, Joan Santamaria. 

DIA 15 DE FEBRER 
"Tres excursions d'hivern" 

Conferència organitzada per la Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya a 
càrrec del prestigiós excursionista En Lluís Estasen. 

OIA 17 DE FEBRER 
Excur&ió-visita matinal a la nova C entra l Telefònica 

i Port de Barcelona 

Sortida a les 8 pels F. C. C-Retorn a les 2 de la tarda.-Inscripció el dia 
13.-Vocal: Frederic Segués. 

DIA 22 DE FEBRER 
eles meves recerques de fòssils l minerals• 

Dlsertació a càrrec del consoci En Josep Datzira. 
Petita exposició de minerals. 

DIA 27 DE FEBRER 
Excursió al Molinot, Coll Cardús, Font del Guinardeu, 

Vaquerisses i Olesa (Estació) 

Sortida a les 6'45 pel Nord .. -Vocal: Domènec Rocabert 

OIA J.ER DE MARÇ 
CICLE DE CONFERENCIES MN. JAUME OLIVERES 

A dos quarts de deu en punt de la nit, primera conferència. 

·Remuntant el Nil• 
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DIA 3 DE MARÇ 
11 CONCURS SOCIAL O'ESQUIS 

La Molina - 1929 

Organitzat per Ja Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya. 

DIA 8 DE MARÇ 
•Caçadors i Missioners• 

Segona conferència per Mn . Jaume Oliveres 

DIA 10 DE· MARÇ 
Excursió d'investigacions geològiques 

Itinerari: Monistrol, Marganell i La Calslna.- Pressupost: 3'50 pessetes.
Sortida a les 6'45 pel Nord.-Vocal: J. Datzira . 

DIA 15 DE MARÇ 

"Retornant a través de la Selva" 
Tercera conferència per Mn. Jaume Oliveres. 

DIA 17 DE .\t\ARÇ 
Excursió a Sant Benet de Bages 

Organitzada per la Secció de Fotografia.- Sortida a les 6'45 pel Nord.
Vocal: Miquel Llobet. 

DIA 19 DE MARÇ 
Exposició de Fotografies de !•Agrupació Fotogràfica de Catalunya 

A dos quarts de sis de la tarda, sessió inaugu:al de l': xposició, amb una 
sèrie d'actes organltzats per la Secció de Fotografia, l'ordre dels quals 
s'anunciarà oportunament per la premsa. 

DlA 22 DE MARÇ 
"Missió social de l'excursionisme" 

Conferència a càrrec del nostre company Llufs Sarlé-Roigé. 

DIA 24 DE MARÇ 
Exploració a l'Avenc de l'Illa 

Vocal: Josep Beli!. 

DlES 30, 31 DE MARÇ i J.ER D'ABRIL 
TRAVESSIA AL PIRENEU 

Organitzada peria Secció d'Esports de Neu l Alta Muntanya. 

IMP • .tOA.H MORRAL.· NORD, 22 
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Rentats al sec. Tenyits. Planxats al vapor a diari.

Colors sòlids a Ja mostra. - Negres per a dols. 

a les 1 O hores. - Secció especial de destacats. 

Nord, 25.-Telèf. 334. Sucursal: Rutlla, 40 
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TEULES PLANES 
TIPUS 

MARSELLA. marca 

SEGUÉS, 
DONADEU l C.A 

Despatx: FONT-VELLA. Núm. 1 

TELÈFON, 537 

FABRICA: Sant Marian, 193 

Telèfon, 485 - TERRASSA 

Garantim la porosital, resistència i color verme 

ABAD RIBERA 
Pues i Lliços per a teixits. - Extens assortit en 

pues de lloguer. - Filferros de totes classes.

Laminació en fred de cèrcols per 

a embalatges, i altres indústries 

' TELEFON9 i.'14 
D 

o o 
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VIDA - INCENDIS

ACCIDENTS MARf

TIMS - ROBA TORIS, 

ETC., ETC. 

SANT LEOPOLD, g8 :: =~ TELÈFON, 109 


