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Butlletí
del

(entre Excursionista de Catalunya

Sports d'hivern Ribes- Camprodón 1917

L dia 2 va tenir lloc l'acte del Repartiment de premis als

"	guanyadors dels sports de neu d'enguany, davant de

nombrosa i selecta concorrencia que omplía el local del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Començà el

senyor Secretari de la Secció de Sports llegint la Memoria que s'in-
serta a continuació. La taula presidencial estava plena de recom-
penses, que s'anaven entregant als guanyadors i guanyadores que
es presentaven a recollir-les a l'ésser llurs noms proclamats.

Acabà l'agradosa festa amb un curt parlament del President del
CENTRE EXCURSIONISTA.

SENYORES, SENYORS; AMICS I cOMPANYS:
Altre verb més fort i vibrant es requereix per a cantar llar-

gament la importancia de les anades a les xamoses valls pirenen-
ques, en alegre romiatge, amb motiu dels Concursos de Sports de
neu que anualment se celebren en aquelles encontrades plenes de
poesía i majestat.

No ens és possible expressar com cal, les emocions múltiples
d'aquelles llores tan somnioses, que ràpidament passen en aquells
indrets, deixant-nos una tan dolça recança.

No vui ara contar-vos, vers amics, el per què la Secció de Sports
de Muntanya compta amb tants triomfs com actes realitzats, i sem-
pre, fixeu-vos, amb èxit creixent. Encara ressonen aquí els es-
clatants aplaudiments de l'acte, similar amb el que avui celebrem,
amb motiu de la cursa muntanyenca Argentona-Granollers, la qual

IO
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constituí un remarcable èxit per a aquest CENTRE, que ja ens aco.
blem ara per a otorgar els premis als vencedors de les proves spor•
tives de neu, en les rialleres poblacions de Ribes i Camprodón,

La Secció de Sports treballa, des de sa fundació, amb una fe
i entusiasme comunicadors a molt diversos elements de la nostra
terra, que en profita; arrela i espandeix sports en aquesta terra cata-
lana, on convindría que a la llarga constituissin un veritable servei
d'utilitat pública.

¿No sería joiós per a la Secció de Sports de Muntanya, que els
paisans i la mainada de Ribes, que tan encertadament dirigeix i
comana Mn. Payró, arribi un jorn que la seva afició sigui necessaria
i indispensable per a aquella vall i puguin prestar diversos serveis
a l'Estat? No parlo ara d'un conflicte armat, que Déu vulgui que
mai arribi, sinó en cas de què els serveis públics, com correu, auxili
i altres que tan necessaris són en l'alta muntanya, es tinguessin de
sospendre. Ah!, creieu que, aleshores, aquesta jovenalla que domina
el ski, amb una facilitat sorprenent, prestaría amb gran goig dits
serveis en defensa de les vides dels seus i dels demés.

Heu's aquí l'obra del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

per mitjà de ses nombroses seccions : estendre l'amor a la terra na-
diva, vulgaritzar coneixements que tard o aviat poden ésser din•
terès per a la nostra Catalunya.

Altre resultat n'és la creació, arreu de la nostra terra, de Centres
Excursionistes, i de la Societat Ribes -Sport i el Centre Excursionista
Pirenenc, a la vila de Camprodón, deguts a les susdites festes de
Sport de neu. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, com un
vell apòstol, predica i acciona, treballa i desperta el poble jovenívol
català.

Malgrat sos anys d'activitat i ses grans organitzacions, no fla-
queja; com el roure, puja, s'enlaira i s'aferra i s'assimila els elements
en contacte amb ell.

Perdoneu-me que la meva imaginació i adoració per la tasca
d'aquest casal hagi produït aquest incís, i passo tot seguit a narrar•
vos somerament els Concursos de Sports d'hivern de 1917, any novè
de sa celebració, apartant -me com pugui de l'aridesa de les memo-
ries secretariats.

Pocs dies després de la celebració de la Cursa Argentona-Gra•
nollers es rebé a la Secretaría d'aquesta Secció un ofici de l'Ajunta-
ment de Camprodón, invitant-nos a celebrar concursos en aquella
vila. Agradosament enterats i satisfets dels termes en què estava
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redactat aital ofici, contestàrem afirmativament, sempre en el ben

entès que les proves oficials a Ribes, pel compromís moral que lii

teníem contret, no sortissin perjudicades, acordant que com assaig

i per prova del futur èxit, que indiscutiblement revestiríen anys a

venir. Varen crear-se copes per a les proves de ski i de luges, mes

sense caràcter oficial.
Orgullosa i satisfeta està la Secció de Sports de Muntanya per

l'èxit grandiós de Camprodón. Constituí una bella diada sportiva:

l'entusiasme de sa població i les atencions que tingueren amb els
excursionistes difícilment es borraràn de la nostra ment.

Just és que es digui i es faci constar l'oferta incondicional de
la familia Carulla, sobretot de D. Josep Carulla i sa distingida se-
nyora, els quals feren ofrena de dues formoses copes per a les proves
que la Secció cregués oportú córrer, i diversos objectes d'art, essent
digna de lloança i d'aplaudiment tal generosa otorgació. D. Denís
Conde, també, amb la gentilesa en ell característica, ofrenà pels Con-
cursos de Camprodón una bonica cigarrera.

Per als de Ribes es crearen la bonica Copa Societat Atracció de
Forasters, Copa Sports de Muntanya, Copa Comas i un objecte d'art
ofrenat per la propia Secció, a més de les Copes Prats, Ribes, Cana-
letes, Gran Poniol i Montagut.

La festa dels concursos quedà fixada per a la primera setmana
de febrer, sospenent-se els corresponents a Camprodón per manca
de neu; mes, fortes nevades posteriors permeteren la celebració
dels susdits Concursos els Z8 i 19 del propi mes. El divendres,
dia 2, hi hagué les curses de skis per als paisans i mainada de Ribes,
havent-se de sospendre la de luges per lo avansat que era el vespre.

El dissabte, dia 3, es varen córrer les Copes Ribes i Prats, les
dues fons i challenge; la de Ribes destinada a la Carrera Nacional
Skis, i la internacional la hermosa copa Prats. No podem menys
que felicitar als valents skiadors que prengueren part en tan inte-
ressants proves, demostrant els nostres la fortalesa i el coratge.
Tots foren rebuts amb xardorosos aplaudiments, patentitzant un
cop més la importancia de tan hermoses proves.

A la tarda, l'Ajuntament d'aquella vila invità amb un vi
d'honor als excursionistes; acte que transcorregué amb forta alegría
i animació.

El diumenge es celebraren les proves de skis, velocitat, Copa
Canaletes (challenge); cursa Skis, velocitat, senyores, Copa Comas;
cursa de luges, campionat català. Copa Gran Poniol (challenge);
cursa luges, senyores, Copa Montagut (challenge), i per fi, constituí
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un veritable aconteixement, tant per les nombroses que foren le
parelles, com per la gentilesa i l'hermós recorregut efectuat, la Copa

Societat Atracció de Forasters, reservada per a skis, parelles mixtes,
Totes aquestes boniques proves es feren en la pista de Mas

Conill i voltants d'aquesta, ço que permetía desenrotllar grans ve-
locitats amb terreny bastant accidentat, propi per la cursa skis fons,

Els resultats, com també els guanyadors, vegeu el següent
gràfic:

Copa Ribes : Skis, fons (nacional)
9,500 m.: quatre voltes en circuït

i. r premi : Copa Ribes (detentor)
i medalla vermeill.

2. n »	 Medalla d'argent.

3. r »	 »	 si
4. t »	 »	 »
5. a »	 »	 de coure.

6. » »	 »	 »
Se'n retiraren quatre.

D. Santiago Codina .	 . .	 52' 26"

»	 Lluís Estasen .	 .	 . .	 53' 19"
» Albert Santamaría . .	 55' 24" ^^s
»	 Antoni Barrie.	 .	 . .	 5 8 ' 59'r
»	 Joàn Massó	 .	 .	 . .	 1.21' 51" 3^;

»	 Lluís	 Coll	 .	 .	 .	 . .	 1. 34' 47" 9115 G

Copa Prats : Skis, fons (internacional)
12,000 m.: cinc voltes en circuït

r. r premi : Copa Prats (detentor)
i medalla vermeill. D. August Herzog	 .	 . .	 52'	 9"

2. n	»	 Medalla d'argent. » Albert Santamaría . .	 1.3' 55"

3. r	»	 »	 » »	 Pere Nósen.	 .	 .	 . .	 r.4' ^5"

4. t	» » Santiago Codina .	 . .	 1.5' 39"
5. »	» s>	 Antoni Barrie.	 .	 . .	 1.14' 49!5!/5

Se'n retirà un sol.

Copa Montagut : Luges (senyores)
150 metres

r. r premi : Copa Montagut. Sra. Eva Illing.	 .	 .	 .	 . .	 .	 1911 sis
2. n »	 Medalla vermeill. Srta. Isabel Forgas	 .	 .	 . .	 .	 22"

3. r »	 »	 » »	 Conxa Sarradell	 .	 . .	 .	 31"
4. t »	 1>	 d'argent. »	 María Rosich	 .	 .	 . .	 .	 35" s/s
5. 5) »	 »	 » »	 Josefa Teyà.	 .	 .	 . .	 .	 37" s/s
6.» »	 »	 » »	 Elsa Mosseter .	 38" 15/5

7. » »	 »	 » »	 Rosa Teyà	 .	 .	 .	 . .	 .	 5111 sis

Se'n retiraren dues.
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MAS CUNILL : ENTRENAMENTS DE SEIS	 p. 68
Clixé N. Cuv:,s

RIBES : SORTIDA CURSA DE SEIS, FONS	 P. 68
Cli:cé Claret
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Copa Comas : Skis (senyores)
400 metres

Temps total

L r premi : Copa Comas.	 Sra. Eva Illing . . . .	 I' 40" 2/5
2, n »	 » Secció Sports de

Muntanya.	 Srta. Teresa Bartumeus . 	 2' 20" ''-/s

Copa Atracció de Forasters : Skis (parelles)
loo metres

I. r premi : Copa Atracció de
Forasters. Conxa Gallardo-Ricard Dorph	 .	 . 14" 1/5

2. n	» Medalla vermeill. Teresa Bartumeus-Antoni Barrie	 . 14" 4/s
3. r 	» »	 d'argent. Eva Illing-Santiago Codina	 .	 .	 . 15" 2/s
4 . t	 » »	 » Mimitzi Sendïenklozy-A. Herzog.	 . r6" -/5
5. 4	» »	 » Paquita Armangué-Pere Nóssen .	 . 16" 4/s
6. 8	» »	 » Mercè Granell-Martí Armangué . 	 . 17" 2/5
7. 8	» »	 » Josefina Reger-Albert Santamaría . 35"
8. 8	» »	 ,> Josefa Teyà-Joàn Rosich .	 . 47"

Malgrat haver se retirat la parella Rosa Cortès-Joaquim Grau, i tenint en
compte son bonic recorregut, la Junta acordà concedir-li així mateix medalla
d'argent.

Copa Canaletes : Skis, velocitat (senyors)
400 metres

I• I premi : Copa Canaletes (deten-
tor), medalla vermeill. D. Ricard Dorph .	 .	 .	 . 1'	 4" s/s

z•° » Medalla d'argent. » Albert Santamaría	 .. I' 18" 2/5
3• r » »	 » ,> Martí Armangué .	 .	 . I' 26"
4 .t » »	 de coure. »	 Santiago Codina .	 .	 . I' 29"
5 .8 1> »	 » »	 Ramir Puig.	 .	 .	 .	 . I' 37" 1/5
6.8 » »	 Antoni Barrie .	 .	 .	 . I' 42"
7 .4 » »	 Santiago Perdigó.	 .	 . I/ 50" 1/5
8.8 2 »	 Lluís Estasen .	 .	 .	 . I' 58'' 1/5
9.8 I »	 Rafel Massó	 .	 .	 .	 . 2'	 2"'/s

Io•8 A »	 Joaquim Grau.	 .	 .	 . 2' 12"
II. 8 » »	 Josep M." Soler	 .	 . 2' 18" 3/5
12, 1 » »	 Ferràn Arruga.	 .	 .	 . 2 22" 2/5
13 ' 1 > » Arseni Comamala. 	 .	 . 2' 28" '/;
14.8 » »	 Joàn Rosich	 .	 .	 .	 . 2' 32" /„

»	 Josep Collaré t2' 36" /s
16. E »	 Isidre Puig. 2' 39" 1/5
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Temps total

07.0 premi :	 D. Enric Ribera . . . .	 3' 3'54

18. E	»	 » Josep Rosich .	 .	 .	 .	 3' 5//lls
19 .è	 »	 » Joàn Massó . . . . .	 3 ' 6"
20. 0	 »	 » Joaquim Rosich . . .	 3' r8"4

El Sr. Herzog, corrent fora de concurs, 1' 12" 3 ;.

Se'n retirà un.

Copa Gran Poniol : Luges (senyors)
150 metres

r• r premi: Copa Gran Poniol (deten-
tor) medalla vermeill.	 D. Martí Armangué .	 .	 . .

2. n » Medalla d'argent.	 » Ricard Teyà	 .	 .	 .	 . .	 12" 4/

3. r » »	 »	 »	 Eduard Rodó .	 .	 .	 . .	 13"

4. t » »	 de coure.	 »	 Joàn Rosich	 .	 .	 .	 . .	 1 3" 4/s

5 0 » »	 »	 »	 Antoni Barrie .	 .	 .	 . .	 14" 4Is

6. d » ,>	 »	 »	 Santiago Perdigó.	 .	 . .	 15" 
14

7. 4 » »	 Ricard Dorph .	 .	 .	 . .	 15" 34
8. »	 Climent Viscarri .	 .	 . .	 15114Is

9. 0 » »	 Santiago Codina .	 .	 . 16"

> o. a » »	 Lluís Estasen .	 .	 .	 . .	 16" sis

r r. d » »	 Josep Cullaré .	 .	 .	 . .	 17" °4

12. 0 » »	 Josep M. 	 Casades	 .	 . .	 1911

13. 1 » »	 Joaquim Rosich .	 .	 . .	 19" °Is

04. á » »	 Francesc Parés	 .	 .	 . .	 20"

15. 0 » »	 Ramir Puig	 .	 .	 .	 . .	 20" t/5

16. 0 » »	 Rafel Massó	 .	 .	 .	 . .	 22" tIs

17.0 » »	 Manel Julià	 .	 .	 .	 . .	 22" l/s

18. 0 » »	 Josep M. 	 Soler	 .	 ,	 . .	 22" els
I 9 .» » »	 Ferràn Arruga.	 .	 .	 . .	 24"

20. 0 » »	 Isidre Puig.	 .	 .	 .	 . .	 24115Is

21. 0 » »	 Josep Rosich .	 .	 .	 . .	 2 4" 9I5
22. 1 » » Antoni,Gallardo . 	 .	 . .	 25 li s/s

2 3 . d v »	 Antoni Cortés .	 .	 .	 . .	 2 5 11 {Is

24. 0 » » Ramón Serra .	 .	 .	 . .	 31" tls

2 5 .a » » Joaquim Xicoy	 .	 .	 . .	 46'3Is
Se'n retiraren cinc.

Concursos locals :	 Skis,	 fons (nois)

2 kilòmetres

r• r premi : Santiago Piñol .	.	 .	 .	 . 4' 47" X15

2.° » Joàn Guiteras .	 .	 .	 .	 . 6' ro" 2Is

3• r » Àngel Tortosa .	 .	 .	 .	 . 6' 2 4^^ s15
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Temps total

4 .t premi : Antòn Saltor	 .	 .	 .	 . .	 6' 28" 2/5

5 è » Secundí Peix	 .	 .	 .	 . .	 6' 35" z/5

6.6 » Agustí Pujol	 .	 .	 . .	 .	 6' 4 5 " 2/s

7 6 > Jaume Pous	 .	 .	 . .	 .	 6' 47"
8.6 » Nicolau Portet.	 .	 . .	 .	 6' 47"
9 6 » Pere Martí .	 .	 .	 .	 . .	 7' 3 211 "Ís

10 .6 » Pere Fajula.	 .	 .	 . .	 .	 8' 19" 2/5

11.2 » Joàn Peyró.	 .	 .	 . .	 .	 9'	 6"
12 .6 » Ferràn Masip .	 .	 . .	 .	 9' 46" 2/5
^ 3, è » Salvador Alemany .	 .	 io' 331.
14. 6 » Pere Cots	 .	 .	 . .	 .	 r4'

Skis, fons (paisans)

t.' premi : D. Josep Fajula	 .	 . .	 .	 4' 57,1
2. n 	 » »	 Benet Isern .	.	 . .	 .	 5' 48"
3. r	» »	 Josep Font .	.	 . .	 .	 5' 50" 115

4. 	 » »	 Joàn Casals	 .	 .	 . .	 6' 20"
5 ,2	 » »	 Artur Paret	 .	 .	 . .	 6' 31" 2/,

Se'n retirà un.

Curses locals : Tobogans (nois)

,. r premi : Àngel Tortosa .	 .	 . .	 .	 .	 22"
2."	 » Nicolau Portet	 .	 . .	 .	 .	 25"
3.'	 » Joàn Peyró.	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 32"

Luges (nois)

1.' premi : Joàn Paret .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 29"
2. ° 	 » Martí Coma.	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 32'1
3 . '	 » Josep Prats.	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 36"

Luges (noies)
1.' premi :	 Rosita Coma . . . . . . .	 29"
2. ° »	 Antonia Claramunt . . . . .	 451/
3.I	 '>	 N. Fossas .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 58'1

Als guanyadors deis susdits concursos locals, se'ls va otorgar nombrosos
premis, consistents en objectes d'utilitat.
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A. més d'aquests actes oficials, se'n celebraren d'altres; com també
diverses excursions a Coma Armada, Coll de Tosses, Santuari de la
Verge de Nuria, Salt del Grill, Queralps, per diferents excursionistes;
hi hagué ball en l'Hotel Prats, Taga i Barretina, amb nombrosa
concurrencia.

És digne de notar la gran munió de gent omplint tots eh
hotels, fondes i cases particulars, com també el nombre crescudís•
sim de distingits corredors. A prec de molts dels últims s'efectua
ren alguns salts, mes, degut a la manca de neu, no obtingueren el
resultat que era d'esperar.

Una gran corrúa de tota classe de vehícols es traslladà a Ribes,
per a admirar un cop més les interessants proves, com també per a
disfrutar de tan gaia festa.

El poble, autoritats, particularment el president de Ribes•
Sport, alcalde de l'agradosa vila de Ribes; individus de la primera,
com els pertanyents a l'Ajuntament, es desvetllaren per a coso•
plaure'ns, associant -se aquell amb gran satisfacció als mencionats
Concursos amb un hermós arc de triomf, amb el «Visca el CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA» per lema, lema que ostentaven
moltes botigues de la propia vila; engarlandats els carrers, amb
alegres penjois, donaven una impressió de benestar i alegría,

Tinc de fer constar que mercès a la cooperació de la benvol•
guda entitat Ribes-Sport es muntaren diferents serveis, els quals
donaren un resultat beneficiós per als sportistes, com se comprova
amb l'organització de petits Porteurs, comitè permanent d'infor-
mació, etc.; contribuint, així, a què l'estada a Ribes fos lo més agra
dosa possible.

De Camprodón hem de fer constar el mateix que de Ribes;
remarcant que tot i ésser com un assaig per altres anys, omplí de
joia tant els que anarem a aquella xamosa vila com els que ja
hi eren.

A precs nostres hi anaren qualques bons skiadors de la mainada
de Ribes, que efectuaren hermosos i interessants recorreguts, dis-
putant als d'aquí els valiosos premis concedits a les diverses proves
sportives de neu.

Es corregué les Copes Carulla, skis (mig fons) i de luges; com tale

bé s'efectuà la skis-parelles, i l'emocionant i entusiasta skis-joeri19,
per primera vegada correguda a la nostra terra.

Vegeu el resultat, i premis obtinguts:
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	 CAIIPRODÚN : SPORTS DE NEU	 P. 72

CAMPRODÓN ; PISTES FONT NOVA	 P. ï i
CI 'c Cú de Triula



CADIPRODóN : SORT1DA PER A LES PROVES DE SKI-JOERING	 P•ÍI

PISTA PONT NOVA : SALTS DE SEIS
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Copa Carulla : Skis, mig fons
Pista Font Nova : 2,000 m.

Temps total

I.' premi : Copa Carulla.

2. n .	 » Cigarrera.
3. 1 » Medalla d'argent.

»	 de coure.

5 , è » 1>

6. » »

.» »
8. » »

9. » »

10 » 1
II. » »
I2. » »
13. 1 »

Se'n retiraren vuit.

D. August Herzog . . . .
» 'Antoni Barrio . . . .
» Albert Santamaría . . .
» Miquel Vila	 . .
» Pere Isern. . . . . .
» Lluís Estasen. . . . .
» F. Martí .	 .	 . . .	 .
» Joàn Rosich . . . . .
» Esteve Penyaranda. . .
» Jascint Surroca . . . .
» Josep Bartomeu. . . .
» Josep Alcoverro . . . .
» Carles de Verdonces . .

20' 30"
23' 21"
^ 4 ' z6"

25 1 1511

26' 20"
26' 35"
28' 17"

33' 1''

33' 4I/36 ' 44"

39' 42"

43' ^9"

Skis (parelles)
Pista Font Nova : loo m.

I.' premi : Objecte d'art.	 Conxa Gallardo-Dorph . . . . .	 9" 4/5
2.' »	 Medalla vermeill. Teresa Bartomeu-Barrie . . . .	 Io"
3• r

	

	 »	 »	 »	 Sra. de Carulla-Santamaría . . . I' 15"
Es retiraren dues parelles.

Copa Carulla : Luges
Pista Font Nova : 125 metres

I. r premi : Copa Carulla. D. Joàn Rosich	 .	 .	 .	 . .	 19"
2 .° »	 Cigarrera. »	 Ricard Escalé .	 .	 .	 . .	 20" 3/,
3• = »	 Medalla d'argent. » Bartomeu Surinyac .	 . .	 21" 3/s

4 .t » » August Herzog	 .	 .	 . .	 22"
5 .» » »	 Ricard Dorph .	 .	 .	 . .	 22" '/s
6'è » »	 P. Soler ...... 23"
7»

» » Albert Magnusson	 .	 . .	 23" 2/5
8.» » »	 Joàn Casals.	 .	 .	 .	 . .	 25"

e » »	 Antoni Barrie .	 .	 . 2511 1/s
loé » Esteve Penyaranda .	 . .	 26"
II ' » »	 Jascint Surroca .

4
26 	 /5

I2. è »
» Josep M. 	 Có de Triola. .	 28"

^ 3 ' > »	 Francesc Martí	 .	 .	 . 1.	 29"	 /5
14.1 » » Albert Santamaría.. .	 29 	 3/s

II
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Temps total

I5. è premi : D. Joaquim Xicoy	 .	 . .	 .	 29" 4Is
r6. à 	» »	 Josep Alcoverro .	 . .	 .	 35"
r 7. à	 » » Narcís Mercader .	 . .	 .	 36"
r8. d	» »	 Lluís Estasen .	 .	 . .	 .	 38'1
29.^	 » »	 Joàn Carulla	 .	 .	 . .	 .	 41"
20 é	 » »	 Miquel Vila	 .	 .	 . .	 .	 47" 9f.

Luges (.senyoretes)
Pista Font Nova : 125 m.

r. r premi : Objecte d'art.	 Srta. Montserrat Fargas ..	 30" 
3k

2. 11 	»	 Medalla d'argent.	 » Teresa Bartumeus . . 	 43" ¿is

En el skis-joering hi prengueren part els Srs. Magnusson, Her•
zog, Santamaría, Estasen, Carulla, Barrie, Verdonces, Isern.

Així mateix hi hagueren bonics i interessants salts, efectuats
pels Srs. Dorph, Magnusson, Santamaría, Barrie, etc. A més dels
premis que consten se n'otorgaren d'altres no menys importants.

Les proves d'alta consideració envers nosaltres, i l'amabilitat
del poble de Camprodón, deixà un profond record dels jorns passats
en aquella població, així com també a l'autoritat municipal per les
facilitats donades.

Senyores, Senyors : En nom dels meus caríssims companys
de Junta, i particularment en mon nom, saludo i felicito als
Srs. Carulla per les moltes atencions envers la Secció, a l'Atracció
de Forasters, a la Casa Comas i a D. Denís Conde per les belles i
riques copes i diversos objectes d'art; als Ajuntaments de Ribes
de Camprodón, i l'entitat Ribes-Sport, per la cooperació portada
a la Secció de Sports; a les gentils damisel •les que, al nostre prec,
anaren gustosament a les susdites poblacions, alegrant amb sa her•
mosa presencia aquells encisadors indrets; als notables corredor
que mostraren sos avenços sportius, com es patentitza i es demostra
amb els resultats obtinguts; als actius periodistes; als comissaris,
controls i demés que procuraren, posant tot llur interés, el millor
èxit dels Concursos; i no puc més que estendre nostra salutació al

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, representat tan dignament
pel seu president, per les facilitats i apoi moral que ens ha prestat
i ens presta aquesta patriòtica entitat, que, com les banderes, no tó
dretes ni esquerres, agermana i acarona a tots per igual. I ara, a re
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veure, senyors, i que poguem celebrar-ho amb tant èxit altres anyades.
Per a festejar als guanyadors de les proves i demés, i celebrar

l'èxit dels Concursos de Sports d'hivern, s'efectuà un àpat a l'Hotel

Tibidabo el dia 4 de mars, vegent-se dit acte, concorridíssim de
nombroses i distingides families; regnant, durant el mateix, 1'alegría
i la nota de companyerisme, com en tots els actes que celebra la
Secció de Sports de Muntanya.

c. VISCARRI

El IV Concurs d'Arquitectura

URANT el present mes de març, ha tingut lloc en el Saló
Reig l'Exposició dels treballs presentats en aquest Con-
curs d'Arquitectura, organitzat per la Secció del mateix
nom del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

Sense voler, al considerar l'Exposició del present any, hom com-
para aquest concurs amb els dels anys anteriors, resultant-ne un mi-
llorament que marca la constant ascendencia espiritual dels futurs
arquitectes catalans. Si de la comparació en surt un valor posi-
tiu per aquests treballs, i per tant, pel IV Concurs, no deixa d'apre-
ciar-se aquest mateix resultat al judicar amb valor absolut lo pre-
sentat. Aquesta és la impressió general de l'Exposició, que de tan
satisfactoria que és, ens en podríem enorgullir.

Es componía el Concurs, d'estudis d'Arqueología arquitectò-
nic, projectes d'Arquitectura i projectes de decoració en les Arts
industrials.

La part d'Arqueología arquitectònica és la que restà menys
conreada, doncs sols un meritíssim treball va presentar-se obtant al
tema I; ço que és de doldre, ja que per estar dins la tradició catalana
en l'art de construir, cal pendre com a mitjà eficàs l'estudi dels nos-
tres monuments per a conèixer bé la seva estructura, i perquè d'aquest
coneixement en vingui l'amor. Així mateix, molt és de doldre que
el tema II, Estudi de la masía en una de les comarques de Catalunya,
restés desert; cal pensar que si la nostra tradició constructiva queda
trencada, s'ha de buscar fins on sigui, per a partir d'aquest punt.
En l 'arquitectura popular és on es troben, fins en èpoques relativa-
ment modernes, punts de partida, ja que no sols ha permanescut
més aïllada de tota classe d'influencies, sinó que els resultats de les
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investigacions demostren que així com l'arquitectura monumental
de les ciutats segueix amb una concordancia mundial l'esperit del
temps, i són poques les nacions que aconsegueixen imprimir aquest
esperit d'època nascut en elles a les altres, en l'arquitectura popular
hi predomina l'esperit nacional, essent sols variants d'estil ço que
produeix diversitats accidentals del temps.

La nostra masía feta de tres cossos paral • lels, es conserva es•
tructuralment sempre la mateixa, sols varíen les finestres, les portes,
en una paraula, la part d'ornamentació, que marquen pel segell propi
l'època en què foren construïdes. Cal pensar amb l'exemple d'An•
glaterra, que de 1'ennobliment dels humils «Cottage», n'ha fet una
arquitectura propia, i evitar el que en lloc d'apendre'n el procediment
calquen els seus resultats, que per ells són excel •lents, però no diuen
amb el nostre temperament, clima, mitjans, païsatge...

Els ternes de projectes d'arquitectura eren en nombre de cinc,
i per cert tots molt interessants. El primer, en especial, Estudi
d'urbanització del barri barroc de la Virreina, donà lloc a què els con-
cursants demostressin lo ben orientats que estàn dins les teoríes
generals, i de la manera com amb l'estudi conciençut es resolen els
problemes que es presenten. No marcaven pas els carrers dos in•
terminables i inflexibles linies rectes que, procedint de l'infinit, van
a l'infinit, molt al contrari, els carrers quedaven raonats per la ne-
cessitat de comunicació entre centres de moviment, tenint present
que tant per l'amor als edificis notables existents, com per les bones
prespectives que es podíen assolir, és lògic defugir de la inflexibilitat
de la recta per establir 1'enllàs entre els diversos centres. Aquestes
inflexions dels carrers, no capritxoses, sinó raonades, ens porten ala
memoria aquelles paraules d'En Maragall de què la paraula pot rom
pre el motllo, però mai aquest ha de rompre la paraula.

Altre dels temes era l'estudi de 1'Emplassament d'una Ciutat•
Jardí a Esplugues, junt a la Gran-via Diagonal, pel que sois va pre-
sentar-se un treball, el que deixava per solucionar 1'enllàs de la
ciutat-j ardí amb la Gran-via Diagonal, un dels aspectes més interes-
sants de la qüestió.

El tercer terna dels projectes d'arquitectura era una Escola

rural, amb premi de l'Excm. Sr. Dr. Valentí Carulla. Es presentaren
tres projectes, tots molt interessants i d'aspecte molt simpàtic,
Un d'ells, i tal vegada deixat portar el seu autor pel desig d'una
escaient manifestació exterior de l'edifici, tenía molt descuidat
l'aspecte utilitari del mateix.

Una villa d'esbargiment en un j5oble veí de Barcelona, era altre
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dels temes del Concurs; dels dos treballs presentats, se'n podría dir

en part ço que acabem de manifestar anteriorment per a una de les
escoles. Per més que a voltes la finalitat del projecte està en el di-
buix, i per tant aquest més que un mitjà d'expressió ve a ésser en tals
casos un resultat, cal pensar amb lo anti-educatiu que és acostumar

-se a considerar el mitj à d'expressió de l'arquitecte com el fi de les seves
obres. Un arquitecte no ha de saber fer plànols bonics, sinó que
ha de saber fer edificis bells.

L'últim tema dels projectes d'arquitectura era Una font decora-

¿iva j5er a la Plaça Nova de Barcelona. La que figurava en l'Expo-
sició tenía un gran encís, per la seva encertada manera d'ésser pre-
sentada.

Els Projectes de decoració en les Arts industrials constituíen tres
temes. El primer, amb premi de la casa E. F. Escofet i C. a, S. en C.,
era per a un dibuix per paviment de rajoles hidràuliques. Molts
foren els dibuixos presentats, alguns d'ells demostren en sos autors,
no sols el coneixement de la tècnica, sinó que també el seu gust amb
les formes i colorit que ornamenten les rajoles. Era de notar, no
obstant, com la majoría dels autors revelaren que no s'havíen pre-
ocupat de la tècnica, que és ço que ha de fer raonables aquests pro-
jectes.

Un revestiment de marbre per a un radiador de calefacció central,
era altre tema. Dels dos treballs presentats, n'hi havía un de ben
estudiat.

Per fi hi havía un tema de vidriera, amb premi de la casa Rigal
i Granell, en el que s'hi presentaren dos treballs, dels que podría dir-se
cosa semblant a lo anteriorment dit per les rajoles, és a dir, que calía
que els autors demostressin conèixer bé la tècnica i que ella els guiava
al fer el projecte.

Però, a pesar d'aquestes deficiencies assenyalades, tenim que
concloure repetint que el IV Concurs mostra un pas avant en l'esforç
fet per a assolir una gloriosa arquitectura nacional.

JOSEP DANÉS i TORRAS

Veredicte del Jurat

AR QUEOLOGÍA ARQUITECTòjUCA : Tenia I. — Recull de plantes inè-
dites de construccions antigues catalanes. Premi de l'Institut
d'Estudis Catalans. S'adjudica a les plantes del Castell de Sant
Martí de Sarroca, esglesia de Biscarri i de diverses masíes ca-
talanes, presentades per D. Lluís Bonet.



78	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Tema II. — Estudi de la masía en una de les comarques
de Catalunya. Premi de la Secció d'Arquitectura. Desee,

PROJECTES D'ARQUITECTURA : Tema III. — Estudi d'urbanització
del barri barroc de la Virreina, conservant els edificis notable
existents. Premi de 200 ptes. de l'Excma. Diputació. S'ad.
judica als Srs. D. Antòn Puig i D. Lluís Bonet. — Premi de
Ioo ptes. del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. S'adju•
dica als Srs. D. Lluís Girona i D. Climent Mainés.

Tema IV. — Estudi de 1'emplassament d'una Ciutat.
Jardí a Esplugues, junt a la Gran-via Diagonal. Premi del
CENTRE EXCURSIONISTA i de la Secció d'Arquitectura. lo
s'adjudica. — Es concedeix un accèssit de ioo ptes. al treball
presentat per D. Albert Carbó.

Tema V. — Projecte d'escola rural (plantes i façanes.
Premi de l'Excm. Sr. Dr. Valentí Carulla. S'adjudiquen 125 pes•
setes al lema «Mainada», de D. Benvingut Caballol, i 125 ptes, al
projecte de D. Joàn Bergós, pels conceptes de plantes i façanes

respectivament.
Tema VI. — Estudi d'una villa d'esbargiment en un poble

veí de Barcelona. Premi de 200 ptes. de la Secció d'Arquitec-
tura i de D. Josep M. a Miró. S'adjudica a la villa presentada
per D. Antoni Puig.

Tenia VII. — Estudi d'una font decorativa per a la Plaça
Nova de Barcelona. Premi de 1'Il •1m. Sr. Bisbe Dr. Enric
Reig. S'adjudica a D. Josep Sandiumenge.

PROJECTES DE DECORACIÓ EN LES ARTS INDUSTRIALS : Tenia VIII. —
Dibuix per paviment de rajoles hidràuliques. Premi de la casa
E. F. Escofet i C. a, S. en C. Primer premi de 200 ptes. a l'en-
rajolat de D. Antoni Puig; segón premi de ioo ptes. a l'enrajolat
de D. Manuel Gausa. Accèssit de 50 ptes. al lema «Variacions,
de D. Benvingut Caballol. No s'adjudiquen els altres accèssits.

Tenia IX. — Projecte de revestiment de marbre per un

radiador de calefacció central. Premi de D. Narcís Gosch al
lema «Parsifal», de D. Enric Mora.

Tenia X. — Projecte de vidriera. Premi de la casa Rigá
i Granel!. S'adjudica a 1'avant-projecte lema «Senta»>, de D. Ja
sep Sandiumenge.

Barcelona, març del 1917.
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El President del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, Jaunae

Massó Torrents. — El President de la Secció d'Arquitectura del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, Josep Danés i Torras. -

El President de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, Josep

Font i Gurnà. — El Director de l'Escola de Bells Oficis, Francesc

Galí. —Josep M. a libró. — Adolf Florensa. — Joaquim Folch i
Torres.

Sessió íntima de música «da Camera»

La Secció d'Arquitectura del CENTRE EXCURSIONISTA DE CA-
TALUNYA organitzà per al dia z2 de març una selecta sessió de música
en la intimitat de l'Exposició dels treballs presentats al quart dels
seus anuals Concursos d'Arquitectura.

El Quartet Renaixement executà el Quartet en fa major, n. 7, de
Beethoven. Tots en coneixem ses belleses exquisides, així corn la
interpretació que li donen en Toldrà, Recassens, Sánchez i Planas,
per a excusar-nos de parlar-ne en aquest lloc, que no és de crítica
musical, sinó de ressenya solament.

Lo que sí ens plau comentar, és el goig sentit al veure en un ma-
teix cenacle dues mostres de les grans arts germanes, fins fa poc
'temps distanciades completament a casa nostra. Els arquitectes
feien un camí i els músics seguíen per una altra via : les dues desvia-
des, car una sense l'altra no és pas completa. Celebrem, doncs,
amb gran joia aquest apropament que s'efectúa en la nova gene-
ració com a prometensa d'un demà pròdig en fruits sabrosos.

L'Oracíonaíre popular
(Continuació)

ORACIó QUE ES DIU AL SORTIR DE CASA PER ANAR A CONFESSAR

En nom de Déu me'n vaig de casa
a complir lo meu intent,
a pesar del dimoni
i de tota la gent.

(Collbató.)
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VARIANT

A confessar me'n vaig
a complir mon intent,
a pesar del dimoni
i de tota la gent.

ALTRA

Dimoni fuig del cor,
del cor i de la memoria,
jo me'n vaig a confessar
amb un Rei etern i gloria.

Es diu tres vegades al sortir de casa.

ORACIÓ QUE ES DIU DESPRÉS DE CONFESSAR-SE

Jo me'n vinc de confessar
amb un ministre confessor,
si cap pecat m'he deixat
me'l confesso amb Vós, Senyor.
Pena de gran veritat,
món (?) de gran humilitat.
Vostre verbo lo divino,
que yo voy por esto camino.
a rebre la comunió.

ALTRA

Senyor, Déu meu Jesucrist,
els meus pecats són infinits;
i pens que me'ls sabeu
suplico que me'ls perdoneu.

ORACIÓ QUE ES DIU A L'ANAR A COMBREGAR

Creureu que vindrà un dia
que tots hem de morir;
quina pena és la nostra
d'haver de viure així!
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Creureu que vindrà una hora
que no tindrem consol,
valdràn les bones obres
Inés que la plata i or.
Quina ditxa tingueren
els benaventurats!
Canten les alabances
del Déu que els ha criat,
amb aquella alegría
queden consolats;
amb aquella alegría
queden arremediats;
Antes de combregar
quan rato pensarem
qui és aquell Senyor
que al nostre cor rebrem,
dient-li amb ternura,
amor i humilitat.
«— Veniu, veniu, Pare meu,
veniu, Pare estimat;
veniu, Rei de la Gloria,
a dintre del meu cor,
a mi que no só digne
de rebre tants favors.^>
De María Santíssima
va nàixer el Fill de Déu.
Ell va ... com home
hasta morir en creu.
............................
al cel se'n va pujar,
hasta que vindrà un dia
que ens vindrà a judicar:
als bons darà la gloria,
perquè feren bondat;
als mals darà les penes
perquè feren maldats.
Aquesta oració
ja s'és acabat,
direm un Credo
a Cristo crucificat.

C091timíarà.
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Crònica del Centre
FEBRER DE 1917

EXCURSIONS I VISITES

SECCió DE FOTOGRAFÍA. — Dies i al S. Excursions a Ribes i a Camp
rodón amb motiu de celebrar-se cl novè any de concursos de skis, luges, etc.,
organitzats per la Secció de Sports de Muntanya.

El dia 25 tingué lloc l'excursió d'un dia a Mongat, Tiana, Alella, Coll de
Font de Sera, Coll de Clau, Teià i Masnou.

SECCió D'ARQUITECTURA. — Dia ix. Visita a l'Hospital de Sant Pan,
amb explicacions de D. Lluís Domenech i Montaner, director de l'obra.

Dia 14. A la casa del Sr. Sivate, en construcció a la Rambla dels Estudi,
acompanyats de D. Adolf Florensa, director de l'obra.

Dia 21. Visita a la rajolería i fàbrica de gerreria d'Herederos de Jaime
Barella, a Hospitalet de Llobregat.

Dia 25. A la Sagrada Familia, amb explicacions de D. Antón Gaudí.
Dia 28. A la fàbrica de gas La Catalana.

SECCIó DENGINYERÍA. — Dia 19. Excursió d'un dia a Gelida i Martorell,
per a visitar la fàbrica de paper de la Sra. Vda. de W. Guarro i el Museu Santa•
cana.

CONFERENCIES

El divendres, dia 9, D. Feliu Duràn, donà una conferencia sobre Tarragoeu

cristiana.
El soci de la Secció de Fotografía, D. J. M. Có de Triola, començà el dia l5

un cicle de conferencies sobre fotografía d'art, desenrotllant el següent tema:

Els conceltes d'Art.
El dia 13, D. Ferràn Ferrando explicà una Visita als enclavarneuuts di

Poble Non i a la Sociedad Material para ferrocarriles y construcciones.
El dia 16, el Sr. Josep M. a Soler començà un cicle de conferencies tractant

«De 1'Éssera al Noguera Pallaresa per les crestes pirenenquesr>, versant espr,

cialment de l'Ascensió al Pic d'Aneto passant per Vallibierna.
El dia 23, D. Josep M.a Soler i Coll donà una conferencia sobre unaExcur

sió a La Renclusa, passant per Molleras a les fonts del Ribagorça.

CONVERSES D'ARQUEOLOGfA CRISTI A A

D. Pelegrí Casades i Gramatxes, durant el present mes donà les següent;

conferencies sobre arqueología cristiana:
Dia 5. — Estudi de 1'esculptura bisantina en els segles iv. e al vi. a , exad,
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nant les transennre, cl ciboris i les menso (altaris), especialment els conservats

a Ràvena.
Dia 52, — Continuació de l'estudi de l'esculptura bisantina. — Tipus de

capitells en els segles Iv. t al vc.è.

Dia 19 .— Continuació de l'estudi de l'esculptura bisantina en els segles

Iv. t al vs. é . — La columna. Diferents tipus.

Dia 26. — Continuació de l'estudi de lt esculptura bisantina. — Les colum-

nes historiades. Els relleus decoratius. Les estatues.

Noves
Novas JUNTES. — L'Academia Científico-mercantil de Barcelona ha no-

tificat al CENTRE la constitució de la seva nova Junta directiva.
També ha fet el mateix l'Academia d; Higiene de Catalunya.

XALETS - REFUGIS. — La Mancomunitat de Catalunya ha sol •licitat del
CENTRE un informe respecte els punts on podríen construir-se refugis de mun-
tanya en els nostres Pireneus.

La Ponencia nomenada a l'efecte, formada per persones coneixedores de
totes les nostres encontrades, està estudiant amb entusiasme, a l'objecte de
qué dit projecte sigui ben aviat un fet, facilitant així les excursions pirenenques.

NOTA DE CONFERENCIES I EXCURSIONS. — Com ja hauràn vist els nostres
lectors, la Directiva s'ha imposat mensualment la tasca d'imprimir i repartir
als socis una fulla on constin tots els actes del CENTRE.

Aquesta fulla, que posa amb evidencia el nombrós treball que es realitza
dins de l'associació, ha estat molt ben acullida per part dels nostres consocis,
havent rebut per tal motiu la Directiva moltes felicitacions.

UNA VISITA. — El dia z I, a dos quarts d'onze de la nit, es vegé honorat
el nostre CENTRE per una nombrosa representació de la Secció d'Excursions
de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, a l'objecte d'enterar-se de l'estat floreixent
i tasques que porta a cap l'entitat cabdal de l'excursionisme. Els reberen
alguns individus de la Directiva, els quals els acompanyaren en llur visita
al local. El Vicepresident Sr. Maspons els explicà, amb breus paraules, la
marxa i funcionament de la casa, projectant-los-hi algunes de les belleses i
monuments que poden visitar-se per mitjà de l'excursió. Si els visitants
quedaren satisfets, també hi quedà el CENTRE al veure de la manera que brota
la llevor escampada per la nostra terra, creant-se tots els dies noves Seccions
eactlrsionlstes, filloles del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
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Estació meteoroiògíca de Viella (Val! d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE FEBRER DE 1917,

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈTRIQUIS

MITGES AtENSUA LS MÁXIMA ABSOLUTA
en 24 hores

140	 (dia	 r.(I

MIIGES MENSUALS
MÍNIMA ABSOLUTA 	 A U O 1 A LA GRAVETAT NOGSI

en 24 hores
8	 matí	 1	 tarda

—1o05 (dia 7)	 677.16 mm.	 676.55 ma,

A 00 t AL NIVEL!. DE II MAR

8 mati 4 tarda

0 0 07 3044

Oscil • Iació	 ex-
trema	 men-
sual.	 2405 MITGES MENSUALS 763.2 mm.	 i	 761 o) mm,

Variació màxi- Màxima (dia 25.	 771.8 mm,
ma	 diurna 1 Mínima(dia2)	 .	 7528 ,
(dia	 t).	 .	 .	 19 0 5 8°78 —2076	 Oscil•lacióextrema	 lg.	 r

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

MITGES AtENSUALS 8 matí	 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes.	 28	 00,
Dia de major caiguda (dia 22)	 .	 .	 to'5 1
Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 4	 1

Termòmetre sec . 0°07	 3 0 441 u	 Total d'espessor de neu en el mes,	 0'355ot
Termòmetre moll —0°87	 t°76 II	 Dia de major espessor (dia 7)	 .	 .	 012	 1
Humitat percentatge) .j	 85	 72 II	 Vent dominant en els dies de pluja
Dies de saturació. 5	 II	 i	 nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 calmaiSE,

- VENT

Drxeccló	 ^ 8 matí	 4 tarda	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma.
NE..	 .	 .	 .
E.	 .	 .	 .	 .	 .
SE..	 .	 .	 .	 .
S.	 .	 .	 .	 .
SW.	 . . . .
W. .	 . .	 .	 .
NW. . . .

16	 14
2	 6	 Mitja mensual diaria . . . . . .	 18.75tL

1•	 2	 Màxima absoluta (dia 13). . . . .	 57goaL
4	 3
y	 t	 Recorregut total en el mes . . . . 525, 	 t,
I	 II	 I

ESTAT DEL CEL

DIES 8 matí 4 tarda Dios DE NÚVOLS NUVOLOSITAI

Serens 5 4 Pluja.	 7 ULASSE	 IFi1T. 4 t. MITGES MENSUALS

8 mall tiróNu volosos . ro 11
Boira	 .	 .	 .	 3 Cirrus	 .	 3

7.07 7.53Coberts .	 . ]3 13
Glaçada total.	 6
Glaçada,8ni.	 1=

"Nimbus	 2
Nimbus .	 2
Stratus

5 
3
2

Neu	 .	 .	 .	 .	 5 IlCumulus . I 	 1

Les anotacions diarios han estat preses per 111° Pablo i revisades pe! DR. FAUae iSess,

El CENTRE ExcURsioNisTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETI delien
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. aL'Avenç' : Rambla de Catalunya, 24. — Telefon A. 115
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