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Qüestionari per al no&tre excurs1on1sme 

(Fragment de la conferència d"nada 

al Centre, el 29 de març darrer). 

CAL VETLLAR I AFIRMAR 

Cal que manifestem ben clarament com l'excursionisme fa un gran bé, 
presta una utilitat altament benefactora, faculta d'una manera extraordinària 
belles qualitats en totes les èpoques de la vida de l'home, tant en la infantesa 
com en l'adolescència, tant en Ja joventut com en els adults, per les pràcti
ques realitzades del seu actuar cultural. En cap altre esport com en l'excur
sionisme, aquell que el practica és actor i espectador simultàniament. Actor, 
perquè ell mateix executa voluntàriament tots els seus actes; ell es lliura amb 
plena consciència a la realització d'un fet, i que ha d'ésser sempre en com
pleta llibertat moral. Espectador perquè ell mateix assisteix a la contempla
ció espectacular en tota l'atenció de què disposa el seu esperit en tot allò que 
més plau a la seva ànima. Ultra tot això, satura els seus pulmons d'aire 
puríssim en les seves sortides, oxigena la seva sang i l'enriqueix d'elements 
primers per a la seva resistència orgànica. En cap altre esport com en l' excur
sionisme hom ne troba la superior complementació de la vida. 

Caldria que an el si de la família hom fomentés l'afecció a r excursio
nisme. Els nostres infants, les nostres noies, les nostres dones, haurien de 
sumar-se ben satisfactòriament a les nostres associacions i sortir conjuntamerat 
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amb els h€Jmes a realitzar una bella ruta per la carena de les nostres munta
nyes o per la mar, o visitar un lloc que tingui una valor històrica o artística, 
conèixer i fer intercanvis espirituals amb tota la nostra gent. 

Cal que afirmem d'una manera categòrica que l'excursionisme és alta
ment beneficiòs per a les dones. Cal que elles sentin vibrar en la seva ani
ma l'amor a la nostra terra, i res com en l'excursionisme per a sentir-se ben 
atretes a estimar les coses de casa nostra. Cal que afirmem que la vida en 
contacte amb la Naturalesa és molt més plaent i gustosa, perquè enforteix el 
cos i enlaire l'ànima envers idees més generoses i altruistes per a la vida. 
L'excursionisme ha de vetllar per un millorament de l'esperit de la raça. Cal 
que propagui el verttable sentit del mot ciutadà. L'excursionista ha de voler 
el conqueriment d'una millor perfectibilitat de l'individu, i ha d'ésser aquell 
home que ha de ten ir ben clar en la seva consciència allò que significa la 
paraula ciutadani:i. Cal que l'excursionista sàpiga observar les diverses ma
ti sacions de les a..:tivitats de la vida humana. Cal estructurar les idees en la 
consciència, i en particular aquelles idees que comporten una major sanitat, 
que sòn les que rendeixen un millor contingut de llibertat i de justícia en 
l'individu i en la totalitat de la societat. Cal ésser equiponderat i no de les 
actuacions al nostre 'iure. Una de les virtuts més lloables en l'home és de 
predicar i de saber practicar desinteressadament les altes idees i els sentiments 
abnegats, puix que actuant d'aquesta faisó la vida social ens serà més agra
dable d'ésser viscuda i la compartirem amb més gallardia humana. Cal que, 
quan l'excursionista va pel món, sàpiga infiltrar-se de la joia de la vida, i qne 
en trepitjar la terra ha de saber saturar-se, ha de saber emplenar- se del seu 
puri ficador benifet. Si l'excursionista sap actuar estimant la terra, sabrà es
timar tot allò que Ja terra conté. Estimarà les muntanyes i la mar, les rura
lies i les ciutats; estimarà no solament els homes de la seva raça, sinó que els 
seus br.1ços es prolongaran i el seu cor glatirà amb ritme unisonant per a 
unir-se amb els altres homes que no són de la seva nissaga. Amor per als 
teus volem, peró amor per als altres éssers humans també ens cal. Ens plau 
la frat ; rnitat per a la gent de casa nostra, però cal que la germanor sigui per 
a Li gent dels altres pobles. Cal gue totes aquestes idees i aquests sentiments 
guardin la deguda relació de coherencia fraternal humana. Les idees d'aquesta 
mer- a cal que broilin abundosament i fresquívolament de la pensa, del cor i 
de l'ànima de tots els homes de bona voluntat. Aquestes idees han d'ésser 
aquelles orientacions clares i definides en tota mentalitat humana que es trobi 
en condicions de voler il·luminar el camí de la nostra existència. Cal orde-

\ 
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nar aquests conceptes ben clarament en el fons de la consciència de l'home, 
perquè, així, aquest enfortirà i unificarà la seva vida individual, i, per tant, 
contribuirà a enrobustir la vida social. · 

Cal creure fermament en la preponderància de la vida de l'esperit i així 
veurem d'una manera diàfana el contingut ideològic que comporta el noble 
i altíssim esport de l'excursionisme nostrat. Nosaltres creiem decididament 
en la màxima efid.cia espirituai i física que imprimeix l'excursionisme en la 
consciència col·lectiva de la nostra gent. Le• nostres organitzacions són 
mobilitzades per un alt sentiment de solidaritat humana, i per això vetllem, 
sembrem i afirmem, perquè la nostra labor esdevingui fecundissima en tots 
els ambits de Catalunya. L'entusiasme ès am:u, i ès perquè col·laborem per 
un ideal de sincera i alliberadora redempció humana. 

DE PEDAGOGIA EXCURSIONISTA. - CARACTER I CIUTADANIA 

Nosaltres creiem sincerament que l'excursionisme a Catalunya és una 
prndestinació. Vindrà tard o d'hora, a realitzar una profunda i útil ense
nyança d'allò que ha d'ésser un ordre e n el govern de la consciència col·lec
tiva. Per als destins de la nostra vida social caldra comptar amb tots els ele
ments excursionistes. Aquests seran indispensables, tant en l'ordre d'eficà
cia espiritual, com és ara Ïaportació de mitjans a la cultura nostrada com per 
a la coneixença completa de la nostra terra. En l'ànima de l'excursionista 
hom ajunta el coneixement fisiogràfic del nostre terrer, i el coneixement d~ 
la nostra cultura pairal. L'home, per a conduir-se bé en el transcurs de la 
seva vida com a individu, cal que acoGsegueixi el conèixer la Naturalesa i 
allò que l'home ha creat per l'esforç de la seva ànima. Si ens trobem davant 
la vida amb dos fenòmens determinats, amb dues manifestacions com és ara 
la matèria i l'esperit, cal tenir coneixement d'ambdues dites manitestac!ons 
per a orientar-nos pel camí de la nostra existencia. 

El noce te ipsun, - cal que l'home es conegui ell mateix- , és un apo
tegma, ès una. sentencia prou el0qüent perquè l'home es doni compte de la 
seva valor com a ésser biològic, que, segons sàpiga obrar ha de renciir un 
màximum de benifet entre els altres homes. Del coneixement dels homes i 
de les seves obres de creaci6 espiritual, tant com de les seves actuacions de 
caient moral, caldria deduïr·ne la bondat que ha de regularitzar el seu viure 
tant individualment co:n col ·lectivament. Cal conèixer els homes i llurs 
obres. Cal conèixer la naturalesa, el Cosmos. Del coneixement universal, 
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de la comprensi6 d'aquest:\ totalitat hom podrà filosofar més o menys escaient
ment pels destins d'una col·lectivitat. Cal que hom tingui una visió clara 
de la realitat dels objectes que l'envolten, ço és; dels homes i de les coses, 
per tal com l'home s'aduca a mesura que coneix allò que 56n els principis 
subordinats tant al món sensible com al m-òn supersensible, tant al món tan
gible com al món de les idees . 

Es dar que argumentant d'aquesta manera ens introduiríem en el camp 
vastissim de la metaflsica, però no és aquest el nostre propòsit . Solament 
deix:int veure un petit esb6s d'aquestes coses, n'hi ha prou, perquè aquell 
esperit vigilant es doni compte de la valor que té cl voler-se dir excursionista 
cabal, i perquè també ensems sàpiga el nostre poble que els excursionistes 
conscients són aqi:ells que vetllen amatents per la cultura integral de la nos
tra Catalunya, i moguts sempre per us ideal d'alta condició espiritualitzadora 
de totes les cose~ de la vida. 

Psicològicament experimentat, hom demostra com l'home, com la vida 
d'íntegra espiritualitat, es redueix en tres factors essencials; ço és, el pen
sar, el sentir i el voler, és a dir, les idees, els estats afectius i les nostres ac
cions, o, també encara, més clarament precís; alló que és la intel·ligència, la 
sensibilitat i la voluntat. Del conjunt d'aquests elements psíquics es forma 
la personalitat ànimica total, ço és; el caràcter individual. Homes de caràc
ter és allò q<1e volem que siguin els ciutadans de la nostra terra. Cal que 
treballem ters en aquest sentit. Cal pensar que tant el caràcter com la ciuta
danía, no solament constitueixen un millorament d'una raça determinada, 
sinó que aquest miliorament esdevindrà factible per al conjunt de races huma
nes, i que cal te11ir l'esperança que quan els homes que dirigeixen l'ensenya
ment dth infants en les primeres lletres, com els que continuen els estu:lis 
d'Institut o superior a la Universitat, els menin amb la cordialitat i el conei
xement pedagògic que cal per a formar homes de caràcter complet i els ciu
tadans íntegres de demà, i aleshores caldrà confiar que esdevinguin els barons 
de judici que per la raó governaran els destins de la nostra vida social. 

Més d'una vegada hem arribat a creure que per a poder assolir una selec
ció de la vida humana, caldria que abans es fes u11a educació acabada d'allò 
que és el caràcter, d'allò que és la ciutadania, ja que la societat humana edu
cad:: d'aguesta faisó donaria com a resultat a les presents i futures generacions 
el concepte aclaridor d'allò que ha d'ésser la perso11alitat humana, que cons
tituia una garantia per a la consolidació d' amer entre tots els homes de la 
te ra. Cal pn:ssentir.'que totes les inquietuds de la vida es podrien resoldre 

... 
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quan hom aconsegueixi la manera de poder purificar, de perfeccionar, d'es
tructurar un ensenyament prou eficaçment resolutiu d'allò que ha d'èsser la 
norma inequívoca per la formació del caràcter en l'home. 

El pensament, el sentiment i la voluntat es redueixen a la creació modè
lica del caràcter, i la constitució del concepte clar i definit de la ciutadania; 
ço és, expressió d'allò qu'! és la clara consciència política, social i cultural 
alhora d'un poble; és a dir, que l'individu i la col·lectivitat han. de posseir 
la capacitació espiritual que ha de comportar la màxima formulació ètica so
cial dels homes. Caràcter i ciutadania, són dues qualitats anímiques qu11 
donen plens atributs essencials a l'individu per a reconèixer allò que ha d'és
ser una vida normal i un estat d'esperit equànime entre els homes. Caràcter i 
ciutadania és vida pròpia, és selecció dels homes, és una adquisició motivada 
per l'esforç educador que cal en l'home, que és, en definitiva, voler crear una 
penonalitat biològica, i alhora psicològica, i primordial ha que ha de tendir 
tota educació integral en la vida humana, i això solament ho pot resoldre la 
perfecta elaboració d'un programa ideal o un sistema d'idees que s'adigui a 
les exigències peculiars que cal a un ensenyament adequat per a l'individu i 
la col·lectivitat, programa ideal o sistema de idees que la pedagogia excur
sionista no pot ni deu oblidar. 

F. PUJOL I ALGUERÓ. 

L; aÍ~cció a la muntanya 

En una enquesta efectuada entre els nois d'una escola graduada cl' Ale
manya, donà com a resultat que els regals que més preferien rebre, eren, 
ultra els llibres, els equips per a practicar els esports de muntanya, encara 
que la majoria d'ells tenen poques oportuaitats de passar les vacauces en les 
localitats on es practiquen els esports d'hivern. Els esquís foren preferits als 
patins per a gel i als trineus. 

De les noies dels grups superiors, en escàs aombre demanaven produc
tes de perfumeria. La majoria, preferí coses pràctiques: abri::s, vestits, mà
quines d'escriure, etc . 

Els instruments de música acusaren una minva de demandes, i així 
mateix, entre els llibres, els de literatura clàssica i els de caire policíac, que 
els usurpa el lloc els qY.e tracten de qüestions guerreres i racials. 
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L'afecció a la muntanya i a la pràctica dels esports que en ella poden 
efectuar-se, té r avantatge, per sobre d'altres afeccions i esports, de no con
vertir els individus en mers espectadors, sovint fanàtics, sinó en participaats 
actius d 'un menor o major esforç flsic, beneficiós quan és proporcionat a 
l'individu, i que s'ajusta, per tant, als cànons ideals de l'esport. 

Aquesta reacció de la mainada d'Alemanya vers els esports de muntanya, 
no és u11 cas isolat, sinó generalment observat en el món europeu, enguany, 
i tal volta una protesta contra la corrupció que sovint impera en els esports 
de pista i de gran públic. 

RAMON CABEZA. 

U na ascensió al Biciberri sud i al Còmolo F orno 

Decidits a visitar de nou el Biciberri sud (3.010 m.), un dia del passat 
mes d'agost, durant l'acampada de vacances, a trenc d'alba abandonàrem les 
nostres trndes malgrat el temps no es presentés del tot esplendid . 

Procuràrem no perdre gens el nivell del campament i agafant un camí 
arrapat al pell de les roques dels Tumeneies, tinguérem cura de conservar-lo 
fins a trobar el riu que baixa de l'estany Malo. Enfilàrem tot seguit, per l'es
querÏa del riu, una pujada molt ferma, fins arribar a l'estany inferior del riu 
Malo, on vàrem decidir refer-nos un xic. Després d'esmorzar tornem a 
reprendre la pujada decantant-nos més a l'esguerra i endintzant-nos dintre un 
llençol de boira que ja no ens deixarà en tot. el dia. 

Després de travessar una· congesta ba~tant llarga, arribàrem a una petita 
cresta que baixa de la que, partint del Biciberri Nord, va fins al Biciberri Sud. 
Caminàrem un.s cinc minuts per aquesta petita cresta decantant-nos, després 
uns quants metres cap a l'esquerra, per tal d'agafar una canal de pendent 
molt .fort el pis de la qual era molt dolent, puix gue tot ell estava format de 
terra o roca podrida, que s'esllevissava al més petit descuit. 

Deu minuts més tard de la sortida del peu de la canal ens trobàrem ia 
dalt el Biciberri Sud. Per un moment s'aclarí la boira i ens fou possible con~ 
templar la fantàstica crestellera de roca E¡Ue ens unia per una banda amb el 
Biciberri Nord i per l'altra amb el Còmolo Forno. 

Durà poc, però, el fantàstic espectacle, puix que aviat desaparegué la 
gegantina figura del Biciberri Nord i nosaltres, tornàrem a quedar embolca-
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llats do nou dins la grisor de la boira, perdent ja tota esperança de tenir un 
bell dia. Es la ~egona vegada que visitem aquest cim i la boira sempre ens 
ha privat de la bellesa del cel i de les crestes emmirallades en la blavor dels 
estanys. Ens dirigim, tot seguit, cap al Còmolo Forno, (3 .034 ms.) seguint 
per sota la cresta que uneix els dos cims, decant11nt- nos, però, cap el vessant 
dels Estanys Gem en e. Poca estona restàrem el'l aquest altre cim, puix el 
fred i el vent no ens ho permeteren. Baixàrem tot seguit a l'estany superior 
de riu Malo, per una canal situada a la nostra dreta, enfront l'estany Negre. 

Tres hores més tard arribàrem al Campament, on ens esperava un boa. 
sopar i un bon jaç, que ens va semblar el millor llit del món. 

Heu's ací l'horari d'aquesta asceusió: 

Sortida campament 5'30 
Estany fumeoeia 6'30 6'35 
Estany Biciberri 7'40 8'25 
Pic Biciberri IO 10'20 
Còmolo Forno l I' I I '·I 5 
Estany Rio Malo 12'35 13'20 
Campament 3'45 

MANUEL AURELL. 

El pic Central del Tumeneia 

El dia r 4 d'agost de l'any passat, durant l'acampada de vacances, dei
xàreni el campament a dos quarts de deu del matí, per a enfilar· nos fins a 
l'estany Travessany. Deixàrem, ací, el camí que s'enfila vers el port de Cal
des i, revoltant per la riba dreta de l'estany, anàrem guanyant desnivell per 
entre el rocam, fins a trobar els estanys de Tumeneia, quedant admirats de la 
dimensió d'un d'ells, el gual és comparable al de Travessany. 

Els dits estanys queden a la nostra dreta i, continuant el camí, ens anem 
acostant a la bretxa que separa el Tuc Central, del Meridional, tot enfilant
nos, ~ra, per entre un gran tarterar. Abans d'arribar a la bretxa aprofitàrem 
una congesta per a proveir un xic d'aigua i pocs moments després vàrem 
arribar ja a la dita bn1txa. Eren les 11'50. 
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Busquem un lloc a l'abric del vent i banyats per un sol intensíssi m apro
fitàrem el temps per a menjar un xic, alhora que vàrem deixar tot cl que no 
creiem necessàri per a l'escalada. 

Vistes les dretes i llises parets del gendarme, que com a guardià del Tuc 
Central es troba al peu de la bretxa, decidirem buscar un altre camí pel ves
sant de l'estany de Mar. 

A l'efecte, davallem per una canal oposada al lloc per on hem ascendit, 
adonant-nos, amb sorpre$a, que el gendarme no es res més que l'extrem su
perior d'un nervi o contrafort, format d'un seguit d'agulles i que va a morir 
a l'estany de Mar. 

Per salvar el pas d'aquesta cresta ens enfilàrem per una dreta canal, ple
na de pedruscall esmicolat, per a davallar, després, pel cantó oposar. 

Ara veiem, ja, les parets del pic Central que donen al vessant de Mar i 
per un pas de costat, anem a trobar les dites parets fins arribar a l'aresta que 
puja de la bretxa. Del lloc on ens trobàvem continua una coronisa pel ves
sant de Caldes fins al peu d'una canal que, després d'una curta escalada, ens 
portà al cim. 

Per estar situat a la carena divisòria de les aigües de les regions de Mar 
i de Caldes, té una bella visió damunt les mateixes, podent admirar els in
nombrables estanys que formen les seves respectives conques lacustres. 

Sota els pocs rocs que formen el padró del Pic Central del Tumeneia 
trobàrem una petita capsa, guardadora de les targes-registre de les escalades 
efectuades. Entre elles en trobem una del 8 d'a[ost de r9r 2 signada per 
Pierre Harlé, Jean Harlé i Pierre de Joinville; altre del IO de juliol del 1927 
d'en Lluís Estasen, Albert Oliveres i Josep Rovira; altra de Jean Arlaud, 
Enric Marceillac i Pierre Abadie i per fi, la dels austríacs, feta J' any anterior 
Josef Bolmer i Ludwig Vrenk. Es amb gran goig que al costat d'aquests 
noms hi juntem el nostre. 

Obligats per la boira que com el dia anterior s'anà ensenyorint d'aquells 
cimals i també per l'hora avançada, abandonàrem el cim més prompte del 
que nosaltres hauríem volgut. A fi d'evitar desconegudes, però possibles 
dificultats, emprenguérem, per al descens, el mateix camí seguit al pujar, 
permetent-nos, això, traslladar-nos amb relativa facilitat fins al peu de la 
bretxa a les dues hores justes d'haver-la deixada. 

Aprofitem el lloc per a fer una parada al mateix temps que enllestim les 
últimes provisions que resten a les motxilles, acabades les quals ens carregà
rem els estris davallant, ja, vers l'estany Negre, tot efectuant una variant de 
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l'anacla, puix que ens dirigírem vers la part superior de les Llastres de la 
Morta, podent admirar, al mateil( temps, l'espléndida cascada que es despenja 
de l'estany Travessany vers la Pleta del riu Malo, arribant al campament a 
dos quarts de cinc de la tarda. 

HORARI 

Sortida campament 
Bretxa 
Cim Tuc Central }) 

a. u'50 s_ 
l 'I 5 » 
2'20 )) 

4'30 

Bretxa » 

Arribada campament » 

9'30 
12'25 

1'45 
2'50 

JOAN BoR11As. 

U na travessia Je Sant Llorenç del Munt 

al Montserrat 

Les excursions Pirenenques -ens deia l'amic Aligué- acostumen a 
ésser picades. 

La que amb ell realitzàrem a Sant Llorenç i a Montserrat, vertaderament 
és de bastant fons i pròpia per a entrenar-se a cobrir grans distàncies. 

Partirem de Terrassa a les dues del mati, tots curulls d'optimisme i com
pletament disposats a recòrrer durant tot el jorn, carenes, cims i fondalades. 

La fosca regnant, no eclipsa la franja destacada i visible de la dreta 
carretera que deixem a la Masia del Pinar i travessant la riera pas .:m per 
l'Hostal de l'Arengada i tot seguit la pujada fins assolir el collet del Cavall 
Bernat. 

Uns minuts de repòs i continuem ascendint fins assolir cl cim de La Mola. ~ 

La boira espessa i humida i la fosca arreu escampada, ens fan utilitzar 
uns llums elèctrics que portem en previsió. 

Semblavem talment espectres caminant per les tenebres. Devallem a 
l'espectacular Cova del Drac i per la Canal de l'Abella fins a Can Robert, 
i d'ací a la carretera. 

El dia esclata magnífic. Reculats I .200 metres de carretera, emprenem 
un camí a mà dreta marcat amb orientadores fites i ascendim cap a la Torrota 
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i d'ací, descendim lleugerament cap a l'Ubach. Entrem pel camí de la Corva 

i als quinze minuts, ja ens disposem a reposar i esmorzar. 
El sol, ja alt, tot ho encenia, omplint de diferents matisos i variades 

tonalitats, el formós paisatge. 

Represa la caminada i amb no pocs revolts i sempre a ull de Castell 
Sapera, arribem a Vacarisses en el precís moment que el campanar del pin

toresc poble, tocaven les nou. Sense deturar-nos ens dirigim a Monistrol, 

tot passant pel costat d'una casa anomenada La Rectoria. En arribar a Mo

nistrol, pels seus típics carrers hi transita la g ent endiumenjada sota un cel 

claríssim. Camí de la Font de les Guilleumes. Una pujadeta pagada esplèn
didament amb aigua fresca i ombra reconfortant, car el sol ja escalfa. Se
guim fent via pel camí ferrat del Cremallera fins al Monestir de Montserrnt. 

Poc després, emprenem novament la enfilada, ja més accentuada, pel carni 
dels Francesos, conduint-nos al formós mirador de Sant Geroni. 

El dia no s'havia alterat; la claredat regnant va permetre'ns albirar un 

grandiós i extraordinari panorama. A una banda la plana del Vallès, tenint 

per fons les alteroses muntanyes piren enques totes blanques de neu; pt r l'al 
tra,' divisem clarament el pla del Llobregat Descendim novament fins a una 

ermita que es troba, sota mateix de Sant Geroni, on procedim a ~ati~fer els 

nostres respectius estòmacs que per cert anaven bastant lleugers. Disposats, 

reemprenem la descensió per una canal que es troba a uns 500 metres del 

cantó dret de la referida ermita. Devallem fins a Santa Cecília a la carretera, 

prop de l'estació del Funicular; a pocs metres i a l'esquerra, cal agafar un 

camí que precisament l'entrada està interceptada pel filat dels v iratges, fins 

arribar a l'Hotel Marcet, continuant per un carni drecera no gens perdedor, 
que enfoca a la via del cremallera, dirigint-nos fins a l'estació de Monistrol 
des d'on retornem en tren contents i satisfets de la profitosa jornada. 

A continuació em plau anotar un resum de l'itinerari junt amb la dis
tribució d'hores empleades: 

- Sortida de Terrassa 

Arribada a Cavall Bernat 

» a La Mola 

>> a L'Ubach 

Esmor:'.ar en carni de Vacarisses 

Arribada a Vacarisses • 

» a Monistrol . 
» a la Font de les Guilleumes 

a les 2 

a les 3 i /2 
a les 4 1

/ 4 

a les 7 1
/ 4 

a les 7 1
12 

ales8 3
/ 4 

a les lO 3
14 

de la matinada 

» > )) 

» » )) 

del mati. 
)) )) 

» )) 

)) 

a les 11'10 > » 
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» al Monestir . 
Sortida del Monestir . 
Arribada a Sant Geroni 
Dinar al peu de l'ermita de Sant Geroni 
Sortida de Sant Gcroni 

» de la Font de Can Massana (prop ma
. teix de l'Hotel Marcet). 

Arribada a Monistrol . 
» a l'estació de Monistrol. 

a les 12' del matí. 
a les 12 1

/ 4 » » 

a la I 1
/ 2 de la tarda 

a les 3' 10 de la tarda 

a les 4'15 de la tarda 
a les 5' » » » 

a les 6' 5 » » » 

A. QUINTANA . 

Les Conferències i S essions d'aquest Curs.-Amb la major normalitat i 
acompanyades del més falaguer èxit, venen celebrant-se les conferencies i 
sessions que el Consell Directiu va programar per aquest curs. No cal pas 
dir que aquests actes setmanals, de caire públic, esdevenen veritables actes de 
divulgació excursionista i cultural, tota vegada que contribueixen, en gran 
manera, a completar els coneixements que, relacionats amb l'cxcursionism.:, 
poseeixen els nostres consocis i ciutadans que cada divendres concorren a la 
nostra sala d'actes. 

Després de la sessió inaugural del curs, esmentada en el número anterior 
d'ARXIU, el dia 5 d'abril va ocupar la tribuna de la nostra entitat el prestigiós 
crític cinematogràfic barcelonl, membre de l'Institut dºObservac6 Psicològica, 
doctor J eroni Moragues, qui va dissertar sobre l'interessant tema El Cinema 
vist per t.m excursionista i l'Excursionisme vist per un cineòfil, dissertació que, 
amb un ju~tificat punt d'ironia, alhora que amb l'acompanyament nombroses 
anècdotes del temps heroic de l'excursionisme, el doctor Moragues va fer-nos 
gaudir una excel·lent vetllada. 

- En el «Cinema La Rambla», el dia 12 del mateix mes (l'endemà de la 
inauguració d'aquesta sala) vàrem celebrar una interessant sessió de cinema 
amateur, la qual ana a càrrec de la Secci6 de Cinema del Centre Excursio
nista de Catalunya. Aquesta entitat presentà, davant el nombroslssim public 
que omplia per complet el grandiós patí de butaques del nou cinema, les sc: 
guents pel·lícules: Illa d'or, (viatges), de Delmir de Caral t; Esclat (argument), 
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de Francesc Gibert; Reflexos (avantguarda), de Domènec Giménez; L'auca del 
senyor Canons (humorística), de Salvador Mestres; Nord d'làlia (viatges), de 
Delmir de Caralt; Reporter Mecanico (els esports al r900), de Delmir Caralt i 
«Junior F. C.»; Aquesta nit no surto (avantguarda), de Francesca Trian de 
Prats; Memmortigo? (argument), de Delmir Caralt. 

El public premià amb càlids aplaudiments cadascuna d'aquestes pel·iicu·· 
les, les qua~s eren presentades amb la corresponent sonorització. 

-El destacat historiador local, senyor Baltasar Ragon, Vocal d' Arqueolo
gia, Història i Art del Centre i benvolgut col·laborador d' ARXIU, va donar 
una suggestiva conferència sobre el tema Els carren de Terrassa, amb la qual 
ressenyà diversos fets històrics relacionats amb la formació dels nostres car
rers, alhora que l'origen dels noms d'aquests. Aquesta interessant peroració 
del nostre dilecte company, va ésser degudament il·lustrada amb la projecció 
de nombroses vistes retrospectives de la nostra ciutat, les quals foren molt 
comentades. 

-El dia 3 de maig tingué lloc en el nostre saló d'actes, una interessant 
sessió de cinema amateur, la qual fou confiada a la Secció de Cinema de 
«Amics de les Arts», de la nostra ciutat. Amb la deguda sonorització varen 
projectar-st: els següents films: Monasterio de Piedra (documental), de Josep 
M.ª Guix; Morriña (viatges), de Joan Salvans; Escenes de la costa ( documen
tal), d'Ignasi Salvans; Folklore (escenes típiques de Catalunya), d'Agustí 
Fabra. La segona part va comprendre les següents pel·lícules: Folklore ( segona 
bobina del film anterior); Itàlia (documental), de Francesc Argemí; Pallars 
i Ribagorça (excursionisme), de Joan Salvans; Diaris (h umoristica), de Joan 
Salvans. 

-El cúlte advocat barceloní, senyor Josep Torent, secretari de la Secció 
d'Esports de Muntanya del C. E. t!e C. va desenvolupar la interessant con
ferència Una excursió amb esquís pel Cercle de Gerbé, Colomers i Saburedo, narra
ció que resultà molt interessant, pel motiu d'ésser descrita una excursió hiver
nenca, per un dels indre!s més desconeguts del Pallars. Aquesta conferèn
cia va ésser profussament il·lustrada amb escollides projeccions, originals 
de l'autor. 

- U na altra vetllada interessant fou la que va oferir-nos el culte ñovel
lista i pintor, senyor Joan Duch, ex-dirigent del Centre i benvolgut col·la· 
borador d' ARXIU, qui dissertà sobre el tema Recorrent el Nord d' Esbanya. Sota 
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aquest anunciat, el nostre consoci va contar-nos una interessant excur~ió per 
Burgos, Vigo, León, Compostela, Coruña, Oviedo, Gijón, Covadonga, 
Santander, Coves d' Altamira-Santillana, Bilbao, cte. etc., narració que va 
ésser magníficament il·lustrada amb la projecció d'interessants diapositius, la 
majoria dels quals eren originals del nostre consoci, senyor Marian Solà. 

Al finalitzar la seva conferència el senyor Duch i per tal de completar 
millor la dita il·lustració, va projectar-se una pel·lícula amateur, força inte
ressant, documental de Galícia, original del consoci, senyor Josep Marquès. 

De tots aquests actes la premsa local n'ha parlat profussament, havent 
publicat extenses ressenyes de les conferències i encertades critiques de les 
sessions de cinema, la qual cosa ens eximeix de fer-ho nosaltres. 

Excursions fetes.-Durant els mesos d'abril i maig s'han efectuat 54 
excursions, amb un total de 3 27 socis concurrents. D'aquelles, I I foren rea
litzades amb esquis i altres 3, a base d'acampada, amb 8 tendes. 

Els indrets preferentment visitats són els següents: 3 excursions als Ra
sos de Peguera; 2 a Núria; 2 a La Molina; I a Andorra, Les Escaldes, En
camp, Canillo, Soldeu, Pic Negre i Porter; I a Núria, Nou Creus, Ull de 
Ter i Set Cases; I a Benasque, La Rendusa, Aneto, Maladeta, Mulleres i 
Furcanada; I a Porter, Vall de Campcar.:lós, Port d'Envalira, Soldeu, Coll de 
Fra Miquel, Pas de la Casa i Hospitalet; 5 a Montserrat (Sant Geroni i Santa 
Cecília; Roques de Sant Salvador, Els Flautats i Cavall Bernat; Els Escos; 
Coll de Porc, Ecos, Coll del Camell i Santa Cecília; Cavall Bernat i Sant 
Geron i; 2 al Montseny (Santa Fe, Turó de l'Home, Les Agudes, Matagalls i 
Viladrau; Palautordera, Santa Fe i Gua! ba); I a Les Guilleries (Roda, Sau, 
Tavertet, Rupit, El Far i Girona); I a .Manresa pel carni ral; I a Tàrrega i 
Verdú; r a Castelldefels; I a Caldes , El Farell, Sant Sebastià de Montmajor i 
Castellar; I excursió-visita a una fàbrica de vidre de Mataró; I 2 sortides pels 
nostres encontorns (Papiol, Roques Blanques, Can Mir, Can Vinyés, Sant 
Feliu del Recó, Rellinars, El Guitar!, Castellbisbal, etc., etc.); I 8 excursions 
per la muntanya de Sant Llorenç del Munt (Castellsapera, La Pola, Cova 
Si manya, Avenc de la Codoleda, Els O bits, Montcau, La Mola, etc,, etc.). 

Biblioteca.-Demés dels butlletins i revistes que periòdicament es reben 
al Centre, han ing ressat a la nostra Biblioteca els següents llibres: 

«Humor muntanyenc», de V. E. Garcia-Marià. 
«Balanç General de la Caixa d'Estalvis de Terrassa», lliurat per aquesta 

entitat local. 
«Probables fractures de l'escorça de la terra a la nostra reg ió», interessant 
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fascicle cedit pel seu autor, el nostre distingit col·laborador, Sr. Jacint Elie5. 
«El Catalanisme a Terrassa», lliurat pel seu autor el nostre consoci i col

laborador, senyor Baltasar Ragón. 
Als generosos donadors, les nostres més expressives gràcies. 

El Ràdio-Butlletí setmanal d'Excursionisme.-Amb motiu d'escau
re's cl dia r9 del proppassat mes d'abril el segon aniversari de la transmissió 
setmanal del Ràdio-Butllet! d'excursionisme que, sense ni una sok interrup
ció des del 1933, el nostre Centre ve donant per l'antena de «Ràdio-Terrassa)), 
la nostra entitat, d'acord amb E. A. J . 25, va transmetre aquell dia una selec
ta emissió radiofònica. 

Abans de la lectura del Ràdio-Butlletí, va ésser radiada l'audició completa 
de la suite «Pirenenques», del mestre Pujol, obra que consta de les següents 
impressions: Albada; El vailet aviant la ramada; Migdia; Tamborinadà; La 
cançó de la muntanya i Cap al tard. Després d'haver llegit el Ràdio-Butlle
tí, va ésser transmesa la Simfonia Pastoral de Beethoven, l'obra amb la qual 
el music de Bonn expressà les meravel]es de la natura i llurs impre5sions 
camperoles. 

Ens consta que aquesta emissió fou molt ben rebuda no sols pels excur
sionistes, sinó que, àdhuc, va ésser-ho per tots els radioiec.ts en general. 

Consocis premiats.-En el II Concurs d'escenaris cinematografies que 
organitzà la revista e Cinema Amateur», que edita la Secció de Cinema del 
Centre Excursionista de Catalunya, va adjudicar-se la Medalla del susdit Cen
tre, al millor tema cultural, al treball Oficis que es perden, original de l'ex-pre
sideat del nostre Centre, senyor Marian M. Galí. 

La finalitat d'aguest treball del nostre distingit cons'Jci va encaminada a 
procurar que siguin recollits damunt uns films tots aquells bells oficis que 
a>ui dia ja gairebé es troben extingits, cosa que, tant en l'aspecte cinemato
gràfic, com en r excursionista, creiem que és d\m interès força notable. 

També en el IV Concurs Català de Cinema Amateur, celebrat darrera
ment, la pel'licuia Danses i Festes, original del secretari del Centre, N'Agustí 
Fabra, fou distingida amb els següents premis: Medalla de ''ermeil; Premi de 
l'Atracció de Forasters, al millor film de folklore; Medalla del Centre E. de 
Catalunya, a la millor pel·lícula característica de coses de Catalunya; Premi 
Foto-Optica, al film més ben sonoritzat. 

Aquesta nova pel·lícula del nostre consoci fou també seleccionada pel 
Jurat, per t~! d'ésser exhibida en la sessió publica que es celebra al Cinema 
Fèmina de Barcelona. 
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Finalment ens plau remarcar que en el coacurs de fotografies que va or
ganitzar l'Agrupació Fotogràfica de la nos tra ciutat, va obtenir el primer pre
mi el nostre consoci , en Joaquím Cardús. Els premis successius també foren 
atorgats a membres del nostre Centre: J. Roig, J. Altimira i F. Cristòfol, 

respectivament. 

Secci6 de F otograf:i.a El VI Saló local de Fotografia. -Com els anys ante-
riors ha estat convocat aquest .:oncurs fotogràfic, 

l'obertura del qual es celebrara el diumenge dia 30 de juny, diada de la Festa 
Major, d'acord amb les bases que distribuirem per la nostra ciutat i que tam 
bé adjuntarem en el número anterior d'ARXIU. La Junta d'aquesta Secció 
espera que els terrassencs aficionats a l'art de l::i. llum, especialment els socis 
del Ceutre, no deixaran de prendre part a aquest VI Saló, per tal que assoleixi 
el major esplendor i interès possible. 

Secci6 d'Esports de N eu i d'Alta Muntanya f.lrepartirnent de premis 
del V Campionat d'es

quis. -P.:r tal de celebrar l'èxit del V Concurs terrassenc d' esquis, alhora que 
efectuar el repartiment de premis als seus guanyadors, aquesta Secció va or
ganitzar un sopar de germanor el qual tingué lloc el dia 1 I d'abril passat, 
a l'Hotel Victòria. 

El més cordial companyerisme i el més sa bon hun:ior va presidir aquest 
àpat, el qual aplegà la majoria dels nostres esquiadors. 

El Campament de vacances d"enguany.-Aquesta Secció ha acordat cele
brar, durant els dies 9 al r 8 d'ago~t, el co.mpament social de vacances d'en
guany, a la Vall Ferrera ( P;;llars Occidwtal). Tots els socis del Centre que 
desitgin assistir-hi són pregats d'efectuar, des d'ara, llur inscripció. Els no 
socis del Centre podran inscriure's des dd J.ia 18 de juliel fins el 30 del ma
teix mes, data que serà closa aquesta inscripció. 

Des del Pla de Boet, lloc on scr:i instal·lat el campament, podran efi:c
tuar-sc sortides als est<rnys de la ribera de Sotllo, Pica d'Estats (3 . 141 m.), 
cim culminant de Catalunya, Montcalrn, Pica del Port de Sotllo, Canalbona, 
Monteixo, Pica Roja i de Barbo ta , etc. , etc. 

El viatge de la nostra ciutat a Llavor~i i Arco i vicever~a, s'efectuara amb 
autocar. La minestra com de costum en tots els campaments de vacances, 
anirà a drrec d'u n cuiner. 

Com sigui que el material de que dis?osa la Secció és limitat, aquesta 
podri -malgrat les dates esmentades-- donar per closa la inscripció , aixi 
que les places disponibles sig uin sol ·licitades. 
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Excursions Oficial~ :t Conferències 
MES DE JUNY 

Dia 2. - XIV DIADA DE GERMANOR. A LA 
MAT A . Per detalls vegeu els programes especials. A la tarJa 
de la vigília serà instal·lat, en aquells indrets, el XX V Campammt 
social. · 

Dia 7. - En Joan Aguilar dissertarà sobre el tema Una excursió per l'lndo
Xina, amb interessants projeccions. 

Dies 8 al 10.-·Excursió a La Pob~a de Lillet i Santuari de Falgars. Vocal, 
J. Roure. 
- Altra sortida a Tarragona. Secció de C. N. Vocal, Antoni Oliver. 
-Excursió amb acampada al Montserrat. Vocal, A . Planes. 

Dia 16.-Excursió a La Pola i a La Mata, Vocal, P. Julià. 
-Altra sortida a Garraf. Vocal, Salvador Llimona. 

Dies 22 i 23.-XXVI Campament social a Can Torres. Secció d'E. de N. i 
d'A. M. Vocal, Josep Beli!. 

Dies 28, 29, 30 i I juliol.-A Porter, Lanós, Carlit i Les Bulloses. Secció d' 
E. de N. i d'A. M. Vocal, Pere Anglada. 
-Altra sortida a Ripoll, Mont· Verdós, Sant Julià de Cerdanyola i 
Santuari de Queralps. Secció de Ç. N. Vocal, Josep Datzira . 

MES DE JULIOL 

Dia 7. - Excursió a Castelldefels. Vocal, Carles Petxamè. 
-Altra sortida a Sant Ftliu del Recó. Vocal, Josep Tintorer. 

Dies 13 i 14. -XXVJI Campament social a Les Pedritxes. Secció d'E. de N. 
i d'A. M. Vocal, Joan Ballber. 

Dia 25.- Excursió a Blanes, Lloret i Tossa. Vocal, Josep Estruc. 

Dia 28.-A Sant Llorenç del Munt. Vocal, Joan Tria. 

NOTES.-Davant la impossibilitat d'incloure anticipadament en aquest full 
totes les excursions que realitzarà el Centre, es prega als senyors 
socis que tinguin intenció d'efectuar alguna sortida, que procurin 
passar pel nostre estatge els dies de les reunions preparatòries, puix 
que, cada divendres , en la po~t d'anuncis, hi haurà anunciada l'ex
cursió o excursions que es realitzaran el diumenge següent. 
-Tots els senyors sods que tinguin alguna iniciativa respecte a 
excursions a realitzar, són pregats de comunicar-la al Vocal d'Ex
cursions. 
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·Josep Blay Hotel 
Victòria 

Mobles - Decoració - Somiers - Enreixats 

Despatx i Tallers: 

Francesc Macià, 5 7 i 64 
' 

Terrassa 

ALFOMBRES - PERSIANES- HU
LES - PLOMERS - RASPALLS -
BARRETS - ESPARTERIA 

A. Rovira 
Casa fuadada en 1770 

Font-vella, 14 TERRASSA 

CARTA 
COBERTS 
PENSIÓ 

PREUS ESPEClf\LS PER EXCURSIONISTES 

TERRASSA - Sant Pere, .so 

Fàbrica de Corretges i Guarnicioneria en 
general. - Corretges de goma i lones 

J. CASTELLA 
ESPAÑÓ 
CASA FUNDADA EN 1790 

ESGLESIA, 22 TELEF. 2151 

CONFECCIONS I CAMISERIA 
11 Ra, d1º o casa Parra, s 

Pamyos i Novetats - Sastreria a mida 

Casa Jorba 
P. República, 8 - 10 

Jaume Jover, I - 3 Terrassa 

Pianos - Música - Mètodes 

Pianos de lloguer - Discos 
VENDES A PLAÇOS 

Jaume Jover, 18 - T elèfon, I 593 

CASA LLUGANY 
SANT PERE, 39 

11 

MATALASSERIA ARTICLES D'ESPORT l 



lfCoNSTHDCCló DE CL!DS délules classes i ARTICLES DE FERRETERIA. ll 

F.à· b. • d T l ' • 11 
~ica e eu es rnecamques 11· 

Se~ués, , . Bona~eu i ~. ª . 
Terres cuites per façanes i 
jardins • Articles sanitar is 

Despatx: Pbntvella, 1 - Telèf. 2111 

;¡ 

.Ramon Morral 
Especialitat en tota classe de 
Tatxes per a Calçats d'excursió 

Mas Ad~í, %1 1*\ T6lier: Mina, 60 

TERRASSA 

¡ ; \ 

Droeues 
Productes Químics 
. ' 

MATERIAL 
1==========11 FOTOGRAFIC 

C·asa Martorell 
Perfumeria nacional i estrangera 
Plateria 
Bbuteria 
Paraigües 
Ombrel·les 
Objectes propí-s per a regal 

Conserves 
Perfumeria 

+ 
Font-vella, 59 - TERRASSA Sant Pere, 27 - T elèf. 2039 

CASA CUNI 
·1i1111···111111111111•· C O N F I T E R I A ·>111111111111•• : 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111 

IL!"UTLLA, 52 : TERRASSA : TELEFON 171~1 



............................................................................ ........ . .... l Articles d'alumini, l 

l 
d'esport i propis ¡ 
per a excursions. _ l 

¡ Claus TRICOUNIS ·w p Pè 1· 

1 . .. • re 
• Uni6, 31. : : T el~f. t 399 l 
1~-...... ·---.. ·~---~·-··· .. ~·· .. ···~-~~~ 

f ....:~~:el~: .. :~~ .. .:~:; . .: ... J Lo més non l l PELLETERIA OLIVEUS i Especialilal a la mi~a l 

l 
6xfenti 1Jt1t1ortít en tofeti clat11e1 de Pelli ~ l 
jine1 i correnfti. • Preuti limifaf1 per é,.er · U · 

:;, ~:'!::!~;:'~:.~ :~~;;:::;;; FONHELLA 4 · TELEF 1491 l 
l...:~~~:...~.~~~~:-~.--.. -~-----~--1 
l Soci• 11 EXC~RS~~l~;~SI-~p~~~~~I-::! l, 

CAMPIN G - ATLETISME 

l CONFERENCIES I CURSETS - EXPOSICIONS l 
l Tens companys? BIBLIOTECA: Prestació de llibm i mapes 

l 
Tens amics? sEss10Ns DE PROJECCIONS, ETC. 

1 proposa' /s per associar-los a la nostra Entitat. - ................ --.. - .. -------·· .. ---······ 



~~~ .. ~ ...... ~ ... ~ .. ~~· .. ·~·····~·· '~~~ ~ ~ 

l Cofès - Maracaibo - Natura - Hac? - Bombons i 

1
1 

Caramels selectes. - Capses per a presenb, noces l l 

l ... !~~!~~!;_;~:~;~;~~:; l 
l RAPID EXPRÉ~E DEL CALÇAT 11 

l l 
l !!~~!!EM~~LLA~ª~~ • 
l 

l 
Espccíolitot 41Db tota clouc de sobotu d'Esport i 

Excunlonbme ... Claus de totes menes. Tenyits de 

totes classes, colors sòlids, en moneders i sobotes l Adobi perfedes, all 15 minuts 

1 .. ····~~·····~·~~ .. ~~···~·~····· ........ ~ ......... ~I 

filferros de totes classes - Enreixats metàl·lics - Laminació ¡ 
en fred de cèrcols_ per a embalatqes l altres indústries l l CARRETERA MARTORELL, 29 TELÉFON, 2105 
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