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Noticianí del mes de febrer

JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions. —Adherir-se, per ofici, a
la petició de la construcció d'una carretera de Yebra a Fiscal, for-
mulada per diverses corporacions í particulars.

Sollicitud del Professor A. Schepotíeff, de la Universitat d'Ufa
(Rússia), per la qual interessa que li siguin facilitades les publica-
cions relatives a Andorra que ha editat el CENTRE. S'acordà cedir

-li un mapa i els dos números del BUTLLETÍ en els quals es publicà
un treball referent a l'esmentat país.

S'acordà, també, ampliar la denominació de la Comissió de
Refugis, afegint el mot «Xalets» i quedant redactat, per tant, «Co-
miss i ó de Xalets í Refugis ».

Editar uns cartells de propaganda per tal d'aconseguir nous
socis al CENTRE, els quals cartells seran destinats a ésser collocats
en els diferents xafets i refugis.

Comunicació de la Secció Excursionista de l'Orfeó Calellenc
donant compte de la seva constitució, í sollicitant un conferenciant.

Regraciar a «Radio Barcelona> í a Radio Catalana» per llur
cooperació, prestada amb motiu d'haver estat assitiats per la neu
a La Molina els excursionistes, el diumenge dia 9.

Fer constar en acta el sentiment per la mort del soci senyor
Heinz Baldauf, ocasionada per l'allau que es produí a la munta-
nya d'Alp el dia 17. Fou aixecada la sessió en senyal de do].

Assabentada la Junta Directiva del raport referent a l'accident
ocorregut a la muntanya d'Alp, i dels treballs per al salvament del
soci del CENTRE senyor Heinz Baldauf, realitzats pels senyors
Emili Lísc, Francesc Utesà, Domènec Aixemeno, Francesc Fargas
i Joan Godall, socis del «Centre Excursionista Barcelonès », í tenint
en compte en seu comportament, que hom bé pot qualificar d'he-
roic, s'acordà, per tal de testimoniar-los l'agraïment del CENTRE,
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concedir-los els mateixos drets que tenen els seus socis en l'ús
dels xalets í refugis, lliurant-los el corresponent carnet.

Acceptar d'«Unión Radio, S. A.» l'oferta dels serveis gratuïts
de la seva emissora, per a anunciar excursions projectades d'inte-
rès general, i per a avisos urgents.

E]

L'accident Corbatera — Continuació de la Subscripció a favor
del senyor Corbatera, President del Centre Excursionista Rodamon:

V. C. í S.	 . 50'— Josep Domenech 5'
Joan Andreu	 . 5'— Anònim, lector	 de	 la
Núria Armangué	 . 5'— Publicitat. 25'
Club	 Excursionista	 de Joan Costa i Andrés 5'

Gràcia	 .	 . 25'— Joan Vilella 2'
Foment de la Sardana J. Matheu i Seller 5'

de Barcelona. 10°— J. F. R.	. 3'
Josep Ros i Vila 5`— Josep M. » Soler i Coll 5'-
Rossend Flaquer i Gil 5'— Joan Nonell. 5`
Eugeni Guitart. 5'— Joan C. 5'
Josep Bruguera. 10'— J. Rifà	 . 5'
Anònim.	 (lires or). 20'— Eduard Rifà 5'
Pau Vila 10'-- Josep Boronat 5'-
B. R.	 .	 .	 . 50'— Joaquim Uriach. 25'—
Jordi i Francesc Rodon. 25'— Jeroni Castelló . 5'-
F. Sagalà	 .	 .	 . 5'— Josep Danés 5'
Penya Errants . 14'— G. Sala .... 2'-
X. X. X.	 .	 .	 . 5'— Germans Folch i Pi. 5'—
Joan Carreras	 . 5'-- Josep Domingo i Purroy 25'
Fr., Montserrat, Jordi	 i Rossend Flaquer 5¿

Núria.	 .	 .	 .	 . 4'— Nens Garriga	 . 10'
Sis amics	 . 6'— Dependència	 Magat-
Jaume Guardia . 5°— zems «La Mariposa» . 10'
Lluís Marcet 2'— Jaume Oliveras. 5'
Francesc Soler i Coll	 . 5'— Àngel Calvet	 . 1'50
Joan Soldevila .	 . 5'— Joan Ribes . 1'
Josep Vives.	 .	 . 5'— Ramon Torner . 2'
Penya dels despentinats 12'— Marian Capdevila 2'
Uns quants dependents Joan Casals. 1'

de la S. A. Arnús-Garí 154'— Josep Riera .
C. Bertrand.	 .	 .	 . 5'— Francesc Saurina 1'—



43

Francesc Sala	 . 1`— Francesc Bertrand í Ca-
Els nens Galceran . 2'— valler. 5'
Virgínia Vila	 . 3'— Mercè Ros . 5•
Ramon Via] í família	 . 9'—
Joan Comemera 59— Per mediació de La

Publicitat:
Josep Alcoverro 2'
Margarida Martí	 . 1'— J. M. Monjo Pica 10'—

Joaquim Carbonell. 2'_ Maria Monjo	 . lo,-

Marian Solanilla	 . 2'— Josep M.	 Monjo 10

LI, G. Olivella	 . 5,— Jordi Monjo 10'

Secció	 Recreativa	 de jesús Monjo 10`—

l'Associació Bonario- María Rosa. 5'—

va 10' — Lluís Guarro	 . 25'—

R. Sallent	 . 5`— Recaptat per l'Agrupa-
Minyons de	 Muntanya ció Cultural «Francesc

de Manresa í Berga 77'25 Arago»:

Xavier Solé. 5`— Secció	 d'Esports	 de
Enric Domingo. 1'— Muntanya 5`
Salvador Massuet 5'— Rafel Duran	 . 1'
Manuel Comella 5'— Bartomeu Costa 1'-
R. Surinyach	 . 5'— Andreu Giol 1'-
S. Perdigó	 .	 . 5'— Josepa de B. Duran. 1'
Enric Sagué 5'— Ricard Duran	 . 1' -
Albert Santamaria , 5'— Antoni Xambó . 1'
Un català a Fribourg 5`— Manuel Diaz	 . 2'
Rafael Rifà . 5'— Pere Diaz	 . 1'-
Sparpents	 .	 . 6'— Pere Duran.	 . 1'-
Cevilalta	 . 2`50 Jaume Guix. 1'-
J. V. i T. M. 4'— Salvador Serra. 1'-
X. R. R. 5'— Amadeu Mestres	 , 0'50
Aurèlia Piera i Seris	 . 5'— Climent Porta	 .	 .	 . 0'50
Josep Camprubí í Alsí- Ramir Riera	 . 0'50
na	 . 3'— Jaume Comallonga , 1'
Un manresà, soci	 del Joaquim Menció 1O'

CENTRE	 ,	 , 2'— Joan Roca	 .	 . 1`
Un sudl del CENTRE. 5`— Josep Roca .	 . 1'
Club Femení d'Esports, 25`— Claudi Comella. 1'
Carles Enric í Ordeíg	 . 2'— Josep Fontanilles	 . 1'-
J. D. M, . 5'— Joan Riera	 . 0`50
Secció Excursionista de Joan Mor	 . 1`

l'Orfeó Calellenc , 60' Josep Soler.	 . 1'—
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Pere Wagner	 .	 .	 . 1'— Josep Rosell	 . 1'
Marcel Fernandez . 1'— Narcís Giró.	 .	 . 1'
Jacint Porta.	 .	 .	 . 1`— Rafel Puigmartí. 2'
Benet Bassas	 .	 .	 . 1'— Antoni Ribera i Bros	 . 1`
Llibert Vinaixa . 1`— Joan Duran i Nogués 1'
Eduard Sanxo . 1`— Enric Montaner 2'
Agustí Seira	 .	 .	 . 1'— Àngel Casas	 . 1'
Jaume Ballart	 . 1'— J. Duran í Faíne 1'
Salvador Gutierrez. 0'50 LI. T.	 .. 2'
Josep Muntaner. 1'— Lliborí Gallego. 1'
Francesc Valldeperes	 . 2'— P. A.	 .	 .	 .	 .	 . 1`-
Míquel Puig. 2'— Lluís Fullola 2`--
Joaquim Colomer	 . 1'— Joan Esteban	 . 2'
Gabriel Pou	 .	 .	 . 2'— Tomàs Orpella . 2'
Joan koger .	 .	 .	 . 1'— J. Junoy.	 .	 .	 .	 . 3'
Josep Camps	 . 1'— Josep Font . 2`--
Antoni Barba	 . 0'25 Josep Guitart	 . 2'
Joan Farré .	 .	 .	 . 1'— Fèlix Sampere . 3'
Oscar Pérez 1'— Francesc Barri . 5`

Eugeni Sallent . 2'
Recaptat pel Centre Ex- Joan Mérida 1'-
cursionista «Sabadell»: Josep Riera.	 . 2'--

Joan Ausíó .	 .	 .	 . 1'— Carles Guillem . 5'
Joan Mañosa	 .	 .	 . 1'— Jaume Masilovet 1'
Joan Baulenas .	 .	 . 1`— Ramon Casanovas . 1'
Salvador Codina	 . 1'— Antoni Gamell . 1'
Ramon Romeu .	 .	 . 5'— Josep Reixach	 . 1'
Lluís Creus. 5'— N. N.	 . 2`-
Míquel Solà	 .	 .	 . 2'— Pere Prunes	 . l'-
Esteve Cirera	 . 5'-- Joaquim Casanovas 1'—

Visita d'una personalitat. —El dia 4, visità el CENTRE el Profes-
sor de la Universitat de Bucarest i Comissari General de Romania
a 1'Exposicíó Internacional de la nostra ciutat, Dr. A. Tzigara Sa

-murcas, al qual meresqué molts significats elogis l'organització de
la casa i la seva actuació.

Excursionistes assítiats per la neu. — Amb motín d'haver estat
assítiats pel gran temporal de neu ocorregut el diumenge día 10, el
CENTRE comunicà a la premsa la següent nota que fou publicada
el mateix dilluns:
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A causa del temporal de neu d'ahir, quedà interceptada la línia
del Transpirenenc des de l'estació de Planoles fins a Alp.

El tren ordinari de la tarda, de retorn a Barcelona, no va sortir
de Puigcerdà, i l'especial de La Molina no va poder sortir de l'es-
tació de La Molina. A conseqüència de la interrupció, els excursio-
nistes que es disposaven a sortir del Xalet es van quedar a fer-hi
nit. Com sigui que el seu nombre era superior a la capacitat del
Xalet, una part d'ells, a l'hora que havía de sortír el tren, i, per
tant, en claror de dia, sortiren amb skis en direcció a Alp; l'estació
de La Molina havia demanat que sortís de Puigcerdà un tren a re-
collir-los, arribant fins on pogués; els skíadors trobaren aquest
tren i arribaren de bona hora a Puigcerdà, on pogueren installar-
se còmodament.

Durant la nit passada ha tornat a nevar i la Companyia dels
ferrocarrils del Nord ha comunicat al CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA que, des de punta de dia, un comboi especial amb una
brigada, intentava arribar fins a La Molina í que, en aquell moment
havia aconseguit apropar-se a l'estació de Tosses.

Aquest servei és amb tracció de vapor perquè, a causa del tem
-poral, la Central de l'Energia Eléctrica que suministra la força al

Transpirenec té una avaria.
Entre els excursionistes detinguts per la neu hi ha els senyors

Folch i Girona i Guilera, gerent i secretari respectivament del Xa-
let de La Molina, i els senyors Ros i Oliveras, President i Secretari
respectivament de la Secció d'Esports de Muntanya del CENTRE, els
quals, secundats per representants de les altres agrupacions ex-
cursionistes que hi tenen equips, estan cuidant amb la major dili-
gència que tothom estigui ben atès i installat.

Encara que està interrompuda la línia de la Companyia Telefó-
nica i la línia telefònica del ferrocarril, el CENTRE está en comuni-
cació amb el senyor Folch, telegràficament, per mitjà del servei de
la Companyia del Nord.

A l'estació de La Molina hí ha un Inspector especial de la ma-
teixa Companyia, que hí arribà ahir el matí amb el tren que sortí
a les 5 de Barcelona, el qual, estant també en comunicació telegrá-
fica amb Puigcerdà i Ripoll, ha donat notícia que no es perd ni un
mornent per a regularitzar la situació.

Aquest migdia han sortit en direcció a Ribes, per arribar fins
on Puguin, el President del CENTRE senyor Maspons i Anglasell, i
]'Inspector General de la Companyia del Nord a Barcelona, a l'ob-
j ecte de prendre, sobre el terreny, totes aquelles decisions que



46

creguin necessàries per a major seguretat dels excursionistes i
prompte regularització del servei.

Encara que el Xalet de La Molina està suficientment proveït de
queviures i de combustible per a la calefacció, per sí, donada la
concurrència que s'hi aplega pogués ésser eventualment necessari,
aquest matí ha sortit de Ribes una altra brigada del ferrocarril
amb queviures a fi que en el mateix moment en què s'estableixi
comunicació hi puguin arribar.

Ni el CENTRE, ni la Companyia del ferrocarril del Nord tenen
notícia que hi hagi hagut, ni ahir ni avui, el més petit accident per-
sonal, ni és de presumir que n'hi hagi, perquè tots els expedicio-
naris estan confortablement installats i atesos.

En aquest moment no és possible de preveure si el strens podran
circular avui; a darrera hora d'avui el CENTRE donarà una altra
nota amb les notícies que tingui de la tarda.

Un altre grup d'excursionistes que era a Camprodon, està tam-
bé assitiat per la neu, ben installat i sense accident de cap mena.

El CENTRE es complau a fer constar el seu agraïment més ex-
pressiu a la Companyia del ferrocarril del Nord per les facilitats
que ha donat per al prompte restabliment del servei; a Radio Bar-
celona í a Radio Catalana que, amb el major interés, varen comu-
nicar, des de llur s emissores, la nova d'haver -se interceptat la lí-
nia; així com al Servei Meteorològic de Catalunya que, amb el
major zel ha vingut informant de l'estat del temps, al qual es deuen
també les' darreres notícies d'aquest matí; a tots el nostre pregon
agraï;nent.

Dilluns a la tarda es reberen notícies, per les quals ens assa-
bentàrem que, a les 4 de la mateixa tarda, les màquines explora-
dores arribaren a La Molina; una hora després arribaven a Puig-
cerdà.

Un gran nucli d'excursionistes anaren amb els skis fins a Ribes,
on dinaren, i després, en autos, varen marxar cap a Ripoll, on es
proposaven prendre el tren per arribar a Barcelona a un quart
de nou.

A dos quarts de 5 sortí un tren especial de La Molina en di-
recció a Ripoll i Barcelona, í, al mateix temps, un altre tren sortia
de Puigcerdà en direcció també a Barcelona. El primer havia
d'arribar als volts de les 10 de la vetlla.

No hi hagué, sortosament, accident ni incident desagradable de
cap mena.



47

Amb el tren de la 1'40 del dilluns a la tarda, varen sortir de
Barcelona alguns excursionistes, entre els quals predominaven les
senyoretes, que varen anar a dormir a Ribes, per a pujar, el di-
marts, a La Molina i aprofitar la magnífica neu que hi havia, per
tal de practicar l'esport de 1'ski.

L'inspector general de la Companyia de] Nord manifestà al
CENTRE la conveniència de remetre queviures a La Molina, per a
posar-los a disposició dels excursionistes, els quals hagueren de
passar la nit en el tren detingut en aquella estació, i afegí ensems,
que les seves facultats no li permetien prestar aquest servei.

El President, d'acord amb la Junta Directiva, féu contestar im-
mediatament al senyor Inspector que l'autoritzava a que fes
adquirir a Ripoll o a Ribes, a costes del CENTRE, tots els que con-
siderés necessaris, í Ii pregà que els fes arribar a La Molina amb
la primera màquina exploradora.

Per aquest motiu fou tramesa al cap de l'esmentada estació una
bona quantitat de pa, pernils, llonganisses, llaunes de sardines, su-
cre i café, que fou repartida, no solament entre els excursionistes,
sinó també al personal de la línia de La Molina.

Havent-ne sobrat una part, aquesta fou lliurada, a la Casa de
Beneficència de Ripoll.

Abans de sortir de La Molina els excursionistes detinguts per
la neu, mostraren, afectuosament, llur agraïment a l'inspector de
la Companyia del Nord, el qual es trobava a l'estació de La Mo-
lina, al cap de la mateixa estació i al personal a les seves ordres,
per la sollicitud i l'interès amb qué feren el possible per alleugar
les incomoditats del moment.

Supressió dels trens especíals a La Molina.--La Companyia de]
Nord comunicà al CENTRE que quedaven suspesos els trens espe-
cials a La Molina, perquè - segons diu - la realitat ha posat de
manifest que la ]ínía de Ripoll a Puigcerdà, construïda per l'Estat,
tant pel seu perfil com pel voltatge del corrent elèctric és incapaç
de realitzar, amb normalitat, un servei que representí aglomeració
de passatgers, encara que aquests es resignin a sofrir, sense pro-
testa, les molèsties i trastorns que puguin prodúir•se.

Les actives gestions de la Junta del CENTRE fan creure que se-
ran reposats immediatament.

Pràctiques militars d'hivern a La Molina.—El senyor Coman-
dant de l'Escola Central de Gimnasia de l'Acadèmia Militar de
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Toledo es dirigí al CENTRE participant-li que havent arribat els dies
en què els alumnes han de fer pràctiques d'hivern, aconseguí que
el Ministeri l'autoritzés a que una part d'ells les realitzés a La Mo-
lina. Al mateíx temps preguntà si podria utilitzar algun dels ser-
veis del Xalet.

El President del CENTRE lí contestà que veuria amb molt de gust
la presència dels esmentats alumnes a les pistes, i que utilitzessin
els serveis del Xalet en allò que el reglament de La Molina permeti.

L'esmentat senyor Comandant-Profesor i els seus alumnes ar-
ribaren a La Molina el diumenge, dia 16, al migdia, í s'í.nstallaren
a Puigcerdà, des d'on varen fer cada dia el viatge d'anada i torna-
da a les pistes.

Un accident a la muntanya d'Alp —El dilluns, día 17 al matí,
dos excursionistes estrangers, l'un anglès í l'altre del Tirol aus

-tríac-italià, volgueren pujar a la Tossa d'Alp, i, a un quart de dotze
havent arribat al capdamunt de la coma de la Font roja, varen te-
nir la desgrácia d'ésser sorpresos per una allau que els va arros-
segar uns 200 metres.

Malgrat la caiguda, un dels dos, l'anglès, no sofrí cap dany,
però en comprovar que el seu company havia quedat colgat, desféu
el camí en cerca d'auxili.

Les primeres persones que trobà foren els 5 skiadors senyors
Lisc, Lltesà, Aíxemeno, Fargas i Godall, socis del «Centre Excur-
sionista Barcelonès », els quals, en tenir notícia de l'accident, nmal-
grat les greus penalitats de l'ascensió, amb una ardidesa i promp-
titud dignes del atajar elogi, es dirigiren al lloc de l'estimbada on
arribaren entre tres i quatre de la tarda, començant immediatament
els treballs de salvament.

Mentrestant s'havia tramès un avís al Xalet de La Molina, dis-
tant unes dues hores i mitja del lloc, on els socis del CENTRE senyors
Civil i Pujol, que allí es trobaven, organitzaren iinmediatatnent un
equip de set homes, amb pales, dues luges grans, botíquí, queviures
i llum, i sortirende seguida a juntar-se als socis del «Centre Ex-
cursionista Barcelonès,» que ja havien trobat el cos del dissortat
en un estat que, malauradament, féu inútil l'intent de provocar -li
la respiració artificial ni atendre'l amb cap altra cura.

Foren avisades les autoritats d'Alp i el cadáver fou depositat a
la jaça més pròxima a la coma.

L'excursionista anglès s'anomena Herbert Glaeser. El mort era
natural de Bolzano, soci del CENTRE feia dos mesos, i, segons la
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seva inscripció, es deia Heinz Baldauf, de 21 anys. Aquest era un
dels estrangers que el dia anterior prengueren part en el Campionat
de Catalunya, i es classificà amb el número 8.

S'avisà tot seguit, telegràficament, a la seva família.
El dimarts, dia 18, al matí, els senyors Guilera, Ribera i Ber-

trand, sortiren de Barcelona en hora hàbil per a prendre el tren
de les 7 del matí a Ripoll i arribar a Alp a temps per a la trasllació
de les restes i fer les diligències oportunes.

L'enterrament tingué l l oc el dijous següent, al cementiri d'Alp.
Degut a l'extraordir:ària quantitat de neu no fou possible efec-

tuar el trasllat del taüt fins al cementiri, d'altra manera que utilit-
zant el mateix trineu que ja havia servit per a portar el cadàver
des de La Molina fins al poble d'Alp.

Els nostres consocis més amunt esmentats, junt amb el com
-pany de l'accidentat, senyor Glaeser, i d'altres socis que també es

traslladaren a Alp, es feren càrrec del taüt. L'estiraren, amb els
skis posats, des de la sortida del poble fins al cementiri, on fou
sebollit en terra sagrada.

Visita d'uns marins anglesos. — Alguns oficials de la Divisió
Naval anglesa ancorada al port,visítaren el CENTRE. Molt satisfets
de la visita, preguntaren si els seria possible d'anar al Xalet de La
Molina, alguns dies que tinguin franc el servei, a l'objecte de pren-
dre part als esports de neu.

El CENTRE contesta, d'acord amb la Direcció del Xalet, que tin-
dri a a molt honor que utilitzessin els seus serveis en allò que per-
met el reglament.

CONFERÈNCIES

Itàlia i els seus monuments. —El dia 7, el senyor Narcís Masó
donà una conferència amb el tema esmentat.

Començà el conferenciant dient que, en venir a parlar d'Itàlia,
no preté venir a descobrir res de nou. Ve a fer passar davant els
ulls dels qui l'escolten la seva visió personal d'Itàlia, el record de
la seva visita a Itàlia feta en condicions especials. Era una visita
d'estudiant; una d'aquelles visites que els estudiants de les Univer-
sitats del Centre i del Nord d'Europa fan tan correntment, agru-
pant-se un petit nombre d'ells per a viatjar durant les tres o quatre
setmanes de vacances que acostumen a tenir per Pasqua. La gent
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del Nord tenen dels països del Migdia una visió que nosaltres, gent
meridional, no podem tenir; per això és interessant poder visitar
Itàlia després d'una bona tongada de vida nòrdica. El blau del cel
i la llum de les pedres impressionen d'una altra manera. És amb
aquest esperit que el senyor Masó visità Itàlia amb un grup de
companys d'Universitat.

Una visita a Itàlia, de Mila fins a Sicília, és tot un compendi de
la Història de l'Art. Veiéren l'art grec, aquelles restes venerables
dels temples de la magna Grècia, terres del Sud d'Itàlia i de Sici-
lia, pàtria dels grans filòsofs grecs. Agrigent, Siracusa, Taormi-
na, etc. La paraula del conferen.cíant feia més viva l'emoció d'a-
quelles pedres i d'aquells paisatges.

Veieren l'art romà. Pompeia, palpitant encara, í Roma, entre
d'altres, amb tot el tresor dels vells monuments desenterrats de
mica en mica d'entre les ruïnes que els mig colgaven. Hom revivia
l'esplendor de I'antíc imperi, pare de la nostra civilització.

Què dir dels tresors romànics de Pisa: baptisteri, basílica, cam-
panile; o de les ciutats medievals tan conservades, com Perugía
amb la seva Casa Comunal, museu de l'obra de Píetro Vanucci, o
l'encantadora Assís, amb aquell tresor de pintures murals de Ci-
mabue, Símone Martini, Giotto; o d'aquella punta al coixí en pedra
picada que és la Catedral de Milà; o d'aquell recó del Paradís que
es diu Venècia, amb el seu tresor bizantí de Sant Marc i l'encís
dels voltants de la Piazzeta: Palau Ducal, Campanile, aigua dor-
mida dels mils canals i visió enigmàtica dels milers de palaus que
s'hi emmirallen.

Hom és lluny de casa, però hom s'hí apropa quan sobre la por-
ta marbrenca í monumental del Palau Vell de Nàpols veu encara,
presidint-lo, l'escut dels nostres comtes-reis que un dia hi senyo

-rejaren.
Vetaquí Florència, pàtria d'artistes en gran escala. Per aíxò

tota ella és un museu. Mireu com, entre el gòtic senyorívol, el re-
naixe m ent apunta i pren volada per anar a desenvolupar -se de
ple a Roma: Sant Pere del Vaticà, Sant Joan de Latrà, Moisès, Mi-
quel Àngel. Hom passa de l'una meravella a l'altra.

La conferència fou ilustrada amb la projecció de més de 160
diapositives, degudes al mateix senyor Masó, les quals són un
record inesborrable d'aquell país de somni i d'encant per a l'artista
i l'aimador de l'art.

El Pallars fronterer (Pica d'Estats, Certescans, Montroig).—So-
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ta aquest tenia, el día 14 donà una conferència el senyor Josep
Torent i Sostres.

El conferencíant es lamentà de l'injustificat abandó que es té,
per part dels excursionistes, la regió esmentada, i n'exposà les cau-
ses. S'ocupà, seguidament, dels problemes que la despoblació del
camp i la dalla dels boscos plantegen en el Pallars com en altres
indrets de Catalunya. Sostingué que l'abandó del camp és degut,
entre altres motius, a les condicions climatològiques desfavora-
bles que s'observen en el que va de segle, conseqüència de la des-
aparició de les boscúries catalanes, la influència de les quals en
la regularització de les pluges i en l'aprofítament de l'aigua, ex-
plica, i considera inútil una acció de reintegració al camp sí no es
milloren, en ell, les condicions de vida.

Seguidament, féu una descripció de la carena pallaresa fronte-
rera, la qual corre des del Pic de Roca Entravessada al Tuc de
l'Home i de cada una de les valls que d'ella es desprenen: Vall de
Tor, Vallferrera, Vall de Cardós, Vall d'Unyarre i Vall del Noguera
Pallaresa. Remarcà les seves característiques i descriví els trajec-
tes de major interés excursionista, especialment les ascensions als
pics de Sanfons, Estats, Souno, Certescans í Montroig i els itinera-
ris d'enllaç amb les regions veïnes com Andorra, Vall d'Aran i Pa-
llars Occidental, í dedicà especial atenció a fer notar les errors
contingudes en els mapes i guies respecte de la comarca descrita,
sobretot en les regions d'Estats, Certescans í Montroig.

La conferència fou illustrada amb la projecció de nombroses
diapositives del conferenciant i del senyor Lluís Creus í Vidal.

Valor educatiu de l'excursionisme. —El senyor Narcís Masó do-
nà una altraconferència el dia 21, en la qual dissertà sobre l'enun-
ciat d'aquest tema.

Si haguéssim d'escriure la psicologia de l'excursionisme - digué
el conferenciant - no dubtaríem de classificar-lo, dins el conjunt
de les activitats humanes, en les manifestacions del «joc ».

Explicà el sentit en qué pren la paraula joc. No en el què hi
aplica la humanitat, correntment, en atribuir-lo a l'adult, sinó
dins l'aspecte en qué l'estudien els psicòlegs.

Exposà, després, diverses teories de les presentades en psico-
logia, per a explicar el joc en la vida de l'infant í de l'adult, i es-
tudià les que més han penetrat dins l'ànima del problema (de Karl
Groos i de Konrad Lange). L'un el presenta com a preparació
biològica a la vida adulta, en relació a l'infant, i, l'altre, com a fun-
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ció per a desplegar les tendències que dormen en els individus
quan les necessitats de la vida no les desvetllen, en relació amb
l'adult.

Estudià l'acció catàrtica, que Carr aplica al joc, tant en relació
amb la canalització de les tendències i els instints, preconitzada
pels psicoanalistes, i exposà l'aplicació que en fa Claparède amb
la seva teoria de l'exercici compensador.

Comparà les manifestacions de l'excursionisme amb les carac-
terístiques del joc veritable, compensador de tendències i canalit-
zador d'instints, per fer veure com s'avenen, i demostrar com
1'excursíonisme és, entre els jocs d'adult, el que més satisfà les
necessitats biològiques de l'individu.

Estudià el joc sota el seu aspecte educatiu í establí, seguint les
idees de Claparède, un parallel entre el joc í el treball, extrems
d'una mateixa línia que, eixint de punts oposats fa convergir aques-
tes dues activitats en les regions superiors de l'ideal on es mouen
els investigadors í els artistes, les activitats dels quals hom pot
classificar con y a jocs o com a treball segons el seu fi pròxim si-
gui autotèlic o interessat.

Esquematitzà les teories de l'educació moderna, que treu partit
de] joc i, per tant, de l'excursionisme, per a donar activitat als dei-
xebles. L'activitat com a font de tota experiencia, i l'experiència
com a font de tota ciència. El millor llibre de ciència - digué - és
la naturalesa, í, sabent-la observar, els grans savis hi han fet les
seves descobertes.

Exposà com l'excursionisme acosta a aquest rnagne llibre de la
naturalesa i passà en llista els ensenyaments que pot donar a l'ex-
cursionista que sàpiga acostar-s'hi amb ulls àvids de coneixements.
Ultra el coneixement viu dels fenòmens i de les matèries, l'excur-
sionisme condueix a l'emoció estètica que les belleses de la natu-
ra proporcionen a l'ànima en totes les estacions de l'any. I, en úl-
tim terme, l'excursionisme ajuda en gran manera a la formació del
caràcter, i és escola de la més alta cívilítat. En una paraula: l'home
troba, en l'excursionisme, un dels millors mitjans per a completar
el desplegament de les seves activitats, dels seus instints í de les
seves tendències, dintre el marc del màxim rendiment espiritual í
dins el més natural desenvolupament de la seva vida.

La darrera part de la conferència Fou illustrada amb una mag-
nífica collecció"de projeccions de paisatges de tot arreu, en diver-
sos moments de l'any. La bellesa de là natura hi ressaltava, cada
vegada, sota un aspecte diferent. En conjunt, una collecció de mo-
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ments artístics, fruit del bon gust del conferenciant, que deixaren
extremadament satisfet el públic que l'escoltava devotament.

De la Cerdanya a] Rosselló (excursió primaveral). — Sota
aquest tema donà una conferència, el dia 28, el senyor Gonçal de
Reparaz (fill).

El conferenciant començà dient que volia ressenyar l'excursió
que, per l'abril de l'any passat, va fer en companyía de 36 estu-
diants de la Universitat de París (entre els quals lií havia 22 se-
nyoretes), tots ells pertanyents a la «Unió Geogràfica de ]a Facul-
tat de Lletres de la Sorbona».

Els expedicionaris s'havien de reunir a Carcassona, i, passant
pel Capsir, pujar a Mont Lluís, on havien de passar la nit del se-
gon dia. Amb ells s'havia reunit, directament, el senyor Pau Vila.
Però el conferenciant, ¿1 qual volia conèixer la Cerdanya espanyo-
la, anà a reunir-se amb ells, directament, a Mont Lluís.

Després de reunir-se tots els excursionistes, empraren un dia
en fer l'excursió a Font Romeu i el seu ermitatge, on feren unes ex-
plicacions geogràfiques de la Cerdanya, els senyors Vila i Dresch.

El dia següent, s'efectuà la baixada cap a Perpinyà, no sense
aturar-se a Thues, per visitar les gorges de Caransa, í a Vila

-franca del Conflent per veure l'església de Cornellà de Conflent
i l'estació termal de Vernet.

Els dos dies següents foren emprats en visitar Perpinyà i els
seus contorns, i en fer una excursió a la Costa Vermella (Elna,
Port -Vendres, Colliure i Torre Madeloc).

Finalment, foren visitats els sorrals del Barcares, on hi ha cu-
rioses i difícils explotacions agrícoles.

Projectà una collecció de diapositives sobre algunes de les re-
gions visitades.

SECCIÓ DE FOLKLORE

Agrupació dels Mantenedors dels Goigs. —Els membres que in-
tegren aquesta Agrupació s'han reunit com de costum, per tal de
treballar en les tasques de la seva especialitat.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Durant el mes, aquesta Secció ha realitzat les següents excur-
sions : dia 8, a Montblanch i Ermita de Sant Joan de la Muntanya;
dia 16, a La Molina.
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SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Aquesta Secció ha continuat, durant tot el mes, les seves ex-
cursions amb skis, í sortides a La Molina d'una manera inínter-
rompuda.

El día 2, una caravana efectuà la travessia de carenes des de
La Molina, pla d'Anyella, coll de Fontetes i Planoles.

El dia 9, s'havia de disputar el Carnpionat de Catalunya de
fons. Per aquest motiu. amb els trens del dissabte i l'especial de]
diumenge al matí, es traslladà a La Molina un contingent extraordi-
nari d'skiadors i d'espectadors.

La neu començà de caure amb intensitat durant la nit anterior,
no parà un sol moment i anava acompanyada de fort vent. Això
obligà a suspendre la cursa tot í que ja estava marcada.

A l'hora d'emprendre el retorn, els distints centenars de viatgers
es trobaren amb la sorpresa desagradable que els trens no podien
circular, atesa la gran quantitat de neu que s'havia posat damunt
la vía.

Aquest contratemps féu que, tant el nostre Xalet de La Molina,
com l'hostal í els altres refugis existents, fossin insuficients a do-
nar cabuda a tothom, í sense comptar que alguns grups la mateixa
tarda, ja marxaren amb skis vers Alp i Toses. Quedaren a l'estació
de La Molina niés de dues centes persones, les quals no tingueren
altra solució que passar la nit dins els vagons del tren especial í
que, afortunadament, pogueren rebre la calefacció d'una màquina
de vapor.

L'endemà matí, davant la continuació de la nevada i l'inexpli-
cable retard en arribar la máquina exploradora, la major part dels
nostres consocis que es trobaven a La Molina, organitzaren petites
caravanes per tal d'anar, amb skis, cap a Toses i Ribes, i lliurar-se
d'aquest bloqueig.

Utilitzant els més variats mitjans d'illuminació passaren la fo-
radada de Toses i, després, sempre per damunt del que era via del
tren, salvaren els 25 quilòmetres que separen La Molina de Ribes,
on encara tingueren temps de dinar i d'encarregar un òmnibus
que els portà a Ripolï a prendre el tren correu de la tarda.

Els qui quedaren a La Molina, veieren arribar, la tarda del di-
lluns, el tren de socors que obrí la via i, poc niés tard, en sortien
per arribar a Barcelona després de vint -í-quatre hores de bloqueig.

Davant aquesta interrupció, el nostre CENrRE prengué totes
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aquelles mesures que eren al seu abast. No solament organitzà un
servei d'informacions per ràdio i per la premsa, que portaren la
tranquillitat a moltes llars barcelonines, sinó que, per compte ex-
clusiu del CENTRE, foren enviades provisions en el mateix tren de
socors.

Aquesta interrupció d'una línia internacional, la primera que es
registra produïda per la neu, ha estat ampla í llargament comen-
tada arreu.

El día 16, tingué lloc el Campionat de Catalunya d'skis fons,
disputat en un trajecte de 21 quilòmetres. S'efectuà la sortida í
l'arribada davant mateix del Xalet.

Per primera vegada una cursa d'aquesta categoria ha estat
guanyada per un corredor de fora del CENTRE, pel senyor Enric
Guasch del C. E. Barcelonès, al qual trametem la nostra enhora-
bona. La prova d'equips, però, la guanyaren els nostres corredors.

Fou una jornada disputada amb una neu excellent, i el temps,
que començà fred i ventós al matí, esdevingué francament bo en
començar la cursa.

El mateix dia, uns skiadors feren, des de Ribes, l'ascensió al
cine del Balandrau (2.578 m.), pujant per Serrat i efectuant el des-
cens pels plaus de la Canya i bosc de Ribes. Excursió coberta to-
talment amb els skis posats.

El dia 23, a niés de l'acostumada excursió a La Molina, dife-
rents caravanes, alguna força nombrosa, es dirigiren al Montseny,
fent els dos itineraris següents:

Balenyà, Seva, Brull, Matagalls, Sant Marçal, Les Agudes, Santa
Fe i Gualba.

Viladrau, coll de Borderiol, coll Pregon, Matagalls, font de la
Pomereta, El Brull i Balenyà.

Ha estat de les vegades que la neu del Montseny s'ha trobat
millor i més abundant.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Durant aquest mes han continuat les lliçons del Curs de Geo-
grafia de Catalunya, que explica el Professor senyor Pau Vila, a
les quals assisteixen bon nombre d'estudiosos de la nostra geo-
grafia.
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SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA

Aspecte monumental de Londres.—Sota aquest tema, donà una
conferència, el dia 6, el senyor Fransesc Blasi i Vallespinosa, la
qual fou illustrada amb nombroses i interessants projeccions que
el conferenciant intercalà en la seva dissertació.

Després de remarcar la manca de preparació per a tractar d'as-
pecte tan complex, exposà les característiques arquitectòniques
que emmarca la Plaça del Parlament. Aquí - digué - hom percep
el concepte del màxim corrent d'intensitat artística que assolí An-
glaterra en l'època de la seva superior puixança.

L'estil gòtic florit aparegué en l'abadia de Westmínster, i aquest
mateix estil fou emprat en altres edificacions aixecades en els se-
gles xvi, xvii, xviii Í xix.

Les grans edificacions de Londres daten (le la segona meitat
del segle xviii i de primers del xix, llevat de la Torre de Londres,
que fou construïda l'any 1066. Després fou construït el Palau Re-
ial de Sant Jaume, sense estil determinat, í, més tard, vingué a Lon-
dres la influència del Clarissisme. Tots els carrers de Londres es-
tan sembrats d'una pila d'edificis semblants al Partenon, als Pro-
pyleus, al temple d'Erection, etc. etc.

Tractà de l'aspecte monumental quant es refereix als ponts,
potser l'arquitectura més anglesa, per tal com en algun d'aquests
hi ha cartells que assabenten haver-hi emprat només materials
anglesos.

També parlà de l'aspecte monumental del Palau de Cristall,
construït de ferro i vidre, elements de construcció que no admeten
les filigranes del goticísme terciari.

I, finalment, exposà algunes consideracions sobre l'arquitectura
barrejada d'estils del Palau d'Hampton. Acabà expressant que l'as-
pecte monumental de Londres és un aspecte que pateix de manca
d'orígínalitat í del regust tradicional, tan amable per als meridio-
nals, í, sobretot, correspon a un tema que el conferenciant diu no
tenir pas la pretensió d'haver exhaurit ni profunditzat.

Idea de la Prehistòria a Catalunya. — Seguint la tanda de pro-
jeccions explicades, d'exemplars relatius a la Història de l'Art, de
l'antiguitat fins a l'època bizantina, el dia 13, el senyor Pelegrí
Casades í Gramatxes donà una conferència sota el tema que en-
capçala aquestes ratlles.

Visita a unes colleceions d'òptica. —El día 16, un grup de socis
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d'aquesta Secció realitzà una visita a les colleccions d'òptica que
posseeix el Dr. Josep M. Simó. Foren molt arnablement atesos pel
mateix, i restaren encisats de tan interessant collecció.

Salvament dels monuments d'art i arqueología de la Prehistò-
ria de l'antiguitat. —El Dr. Pere Bosch i Gimpera, President d'«A-
mics de l'Art Vell », el dia 20, donà una conferència sota aquest
suggestiu tema.

El conferenciant començà exposant la tasca, sovint dificultosa,
que «Amics de l'Art Vell» s'han emprès. Aquestes dificultats aug-
menten en tractar de salvar monuments o restes de l'antiguitat i
molt més de la prehistòria. Els monuments d'art medieval són
compresos i estimats per tota la gent d'una mitjana cultura, encara
que els mitjans de consolidació o de conservació provoquin dis-
cussions entre els tècnics. Els monuments de la prehistòria no són
prou coneguts, és difícil la distinció, moltes vegades, de si són
obres d'art o no , i tothom diu que són quatre testos o quatre pe-
dres, però tenen un interès històric. A més, molts d'aquests monu-
ments no són visibles; s'han de desenterrar, í sovint només apa-
reix un tros de mur o unes pedres; fins després de totalment exca-
vat no apareix tot el monument sencer, i això fa que moltes d'a-
questes restes siguin destruïdes.

Afortunadament a Barcelona, aquests últims temps, s'han salvat
molts fragments interessants, gràcies a les persones cultes que
han vigilat i recollit les troballes. Així mateix a Tarragona, la Com

-panyia de Tabacs ha contribuït a fer que es descobrissin í conser-
vessin nous monuments; tot amb tot, s'han perdut coses notables
per no haver respectat les primeres restes descobertes.

Totes aquestes dificultats augmenten en tractar -se de descobrí
-ments prehistòrics: a incomprensió és major, àdhuc entre els tèc-

nics, com, per exemple, el cas d'Empúries, amb la resistència que
es trobà. Des de que una resta prehistòrica es treu de la terra fins
que és posada a la vitrina del museu calen moltes operacions que
requereixen una organització de tècnics, laboratoris, estudis, sem-
pre costosa. A més, els monuments es troben moltes vegades en
llocs inaccessibles o desconeguts; per això sería convenient a tot
Catalunya una organització en la qual entressin el capellà; el mes-
tre, el metge, que donessin compte als tècnics de les troballes fetes.
El problema que es planteja a «Amics de l'Art Vell» és molt com-
plicat, perquè una entitat de caràcter particular no compta amb
recursos com una organització pública, però pot fer coses que les
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corporacions oficials no poden ni han de fer. Si tenim Sant Pere
de Roda per salvar, sería ridícul que demanéssim el salvament
d'una petita ermita; en aquests casos és quan els mitjans han d'en

-trar en funcions. D'una manera o altra cal fer el que puguem: els
poderosos amb llurs cabals copiosos; els més modestos, amb llurs
quotes més humils; aquells que ni la més petita quota poden donar,
amb llur interès. «Amics de l'Art Vell» tenen el deure de plantejar
el problema de salvament dels nostres monuments de tots els temps
i totes les èpoques, a tothom, sigui la que sigui la seva condició.

Visita al Museu Santacana.—El diumenge dia 23, els socis d'a-
questa Secció es traslladaren a Martorell per tal de visitar el Mu-
seu que el senyor Santacana posseeix a aquella població.

Admiraren els valuosos objectes que aquell Museu guarda i
restaren molt complaguts de la visita i de l'excursió.

L'art egipci de les primeres dinasties.— Pertanyent a la tanda
de projeccions explicades a la qual ens hem referit abans, el senyor
Pelegrí Casades i Gramatxes donà una altra conferència, el día 27,
sota l'enunciat d'aquest tema.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SUMARIS RESUMITS

BuiruÆii DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES

Villa, A. Geografia comarcana. Sampedor. 1930-7.—J. G. Folk-
Vore comarcal. 1930-12. — Cançonística popular comarcana.
1	 It

AíT ALES DEL CENTRO DE CULTURA VALENCIANA

López-Chavarri, E. La danza popular valenciana. 1930- 5. —Be-
neyto Pérez, Dr. J. De la Valencia del Quinientos. Regulación
del trabajo doméstico. 1930-29.-- Sanchis Sivera, J. Bibliología
valenciana medieval. 1930-33.— Primitiu, Ni c. D'arqueologia.
Excavacions de Valencia. 1930-57.

LA \1QNTAGNE

Bassac, G. La Pointe des avaches et les trois brèches du Col du
Fifre. 1930-1.—Dauvillier, A. Une traversée de/a Laponie. 1930-
17.—Petersen, E. Le Ski en Norvège. 1930-31.—Maussier-Dan-
delot, J. Réfuge de Pombie. 1930-34.
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ANNALES DE GÉOGRAPHIE

Pasquet, D. Cultures et foréts aux Etats-Unís. 1930-1. —Par-

dé, M. Le régime du Lot. 1930-21.— Bordas, H. Tarare. 1030-40.
—Rouch, J. La température de l'air dans l'Antarctide Améri-
caine. 1930-61.

VOYACIES... A TRAVERS L'ACTUAL`.TÉ MONDIALE

Ozantle, Christian. Le centenaire des Cherníns de fer. 1930-105.
—Cramoís, André. Production et distribution de 1'énergie élec-
trique en France. 1930-120.— Botrot, Jean. Le centenaire de l'ín-
dépendance grecque. 1930-131.— Constantín-Weyer, M. Sites et
paysages de France: Brouage. 1930-137.— London, Geo. Im-
pressions de Russie. 1930-141.

NOVES ADQUISICIONS

BEGUER PIÑOL, M.—Principales hechos históricos de Tortosa y sus
hombres célebres.— Tortosa, 1928.

TORROELLA 1 PLAJA, M.— Història de Palafrugell i la seva comarca.
Barcelona, 1929.

CARRASCOSA GONZALEZ, JEsÚs.—Las Torres de la ciudad de Alcazar.
—Albacete, 1929.

DONATIUS

SYINDICAT D'INITIATIVE ET DE TOÜRISME.—Livret-Guide filustre. Pau,
Bearn, Pyrénées. —Pau, [s. d.j (del senyor Josep Garrut).

TARRÉ, JosEP. —El trasllat del cor de la nostra Catedral serà una
destrucció o bé una reconstrucció?—Barcelona, 1929 (de 1'au-

tor).

VILASECA, S. 1 IGLESIES, J.— Exploració prehistòrica de l'alta Conca
del Brugent. 1. La Cova de] Buldó. II. L'Art Rupestre. —Reus,
1929 (dels autors).

Álbum Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Ca-
talu,7ya. Vol. II.— Barcelona, 1929 (del senyor Pere Pujol i Ca-

sademont).

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS PROJECTADES

PER AL MES D'ABRIL DE 1930

Dia 4.—A les 10 de la nit, el soci senyor Francesc Blasi i Va-

llespinosa donarà una conferència, illustrada amb projeccions,

sobre Records de Venècia.
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Día 11.—A les 10 de la nit, el soci senyor Joan Amades, donará
una conferència sobre Costums de les aranyes.

Dia 23.—A les 10 de la nit, se celebrará la Festa Patronal, en
la qual prendran part la senyoreta Lola Anglada, que llegirà una
prosa. i el poeta senyor Sebastià Sanchez-Juan, un poema inèdit,
dedicats a Sant Jordi.

En la mateixa sessió serà lliurada la Medalla d'Or del CENTRE,

instituïda pel senyor Rafel Patxot, al soci Mossèn Jaurne Oliveras.

Día 25.=A les 10 de la nit, el senyor Bonaventura Bassegoda
i Musté, dissertarà sobre un Viatge per Galícia. Santiago de Com

-postela.

ADVERTIMENT. —Es demana als socis del CENTRE que vulguin in-
dicar les conferències i excursions que tinguin preparades per a
aquest curs, per tal de poder ordenar-les amb temps.

Secció de Folklore

Agrupaçió dels Mantenedors dels Goigs. —Els dimecres de cada
setmana, no festius, de 7 a 8 del vespre, es reuneix al CENTRE

aquesta Agrupació per tal de canviar impressions sobre el foment
dels goigs i procurar intercanvis.

Es prega als excursionistes que procurin adquirir els goigs que
els vinguin a mà, per tal d'augmentar la collecció del CENTRE. Els
sobrants seran adquirits per l'Agrupació dels Mantenedors, els
quals pagaran les despeses.

Secció de Fotografia

Dia 6.— Excursió a Sant Miquel del Fay í Riells.
Dia 13.— Excursió a Sant Jeroni de la Murtra i Torre Pallaresa.
Dies 19, 20 i 21.— Excursió a Serinyà, Besalú, Olot i Santa Pau.
Dia 27.— Excursió a Castell de Santa Florentina.

ADVERTIMENT. —A les 10 de la nit del primer i tercer dijous, es
projectaran diapositives de triades colleccíons de socis, els noms
dels quals s'anunciaran oportunament.

Les hores de sortida i els altres detalls de les excursions, es
convindran en les reunions dels dijous, a les 10 de la nit, í seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.
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Secció d'Esports de Muntanya

Dia 6.— Excursió a Sant Llorenç del Munt, a la Cova Simanya.

Dia 13.— Excursió a Sant Quirze, Les Lleses i Ripoll.

Dies 17 al 21.— Excursió a la Vall d'Aran.

Dia 27.— Excursió a Riera de les Gorgues.

ADVERTIMENT. —La Secció estableix els divendres, de 8 a 9 de la
vetlla, per a canviar impressions í ultimar els itineraris i horaris
de les excursions del diumenge.

TERCER SALÓ CATALÁ DE FOTOGRAFIES DE MUNTANYA

Aquesta Secció, d'acord amb la de Fotografia, té l'honor de
convidar tots els excursionistes aficionats a la fotografia, a pren-
dre part al Tercer Saló de Fotografies de Muntanya, que tindrà
lloc en el local del CENTRE, Paradís, número 10, del 23 d'abril al
9 de maig de 1930.

En aquest Saló Fotogràfic podran ésser exposades fotogra-
fies obtingudes per qualsevol procediment, directes o ampliades,
exclusivament de temes muntanyencs, i que s'adaptin a les següents:

BASES

1.— Podran prendre part al concurs tots els aficionats que ho
desitgin, encara que no siguin socis del CENTRE.

2.—El nombre de proves que pot presentar cada concursant,
és illimitat.

3.—El temes que s'admetran en aquest concurs, seran tots de-
dicats a la muntanya en qualsevol de les seves múltiples maní-
festacions.

4.—Les proves presentades al concurs, no han d'haver estat
exposades en altres concursos de Barcelona.

5.—Les fotografies presentades, podran ésser obtingudes per
contacte o ampliació, i per qualsevol procediment: bromurs de
plata, cloro- bromurs negres, o de color, virades o íllurninades, de
procediments pígmentaris o a un color o policromat, etc.

6.—El format mínim de cada fotografia serà de 13x 18 cros., í
el màxim, dintre de les dimensions de la cartrolina de fons.

7.—Les proves han de presentar-se necessàriament amb mar-
ges, ja sigui de] mateix paper o cartró fotogràfic, o bé muntades
sobre cartrolina blanca o crema, precisament, sense estar emmar-
cades, ni sota vidre.
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Les dimensions exteriors, totals, de les cartrolines, s'han d'a-
daptar a qualsevol de les següents: 25 x 32 cms., 32 x 50 cms. 6
65 x 50 cms.

8.—Les colleccions o proves individuals, hauran de presentar-
se amb un lema que será repetit en la part exterior d'un sobre tan-
cat, dintre el qual hi haurà el nom, cognom i adreça de l'autor.
Cada prova portará escrit l'assumpte, lloc on ha estat presa i el
lema de la colleccíó, al darrera.

9.—En lliurar les obres, es lliurarà als interessats que ho fa-
cin a mà, un rebut que servirá per a recollir-les després de clau

-surada l'Exposició. Passat el terme de 30 dies després de la clau-
sura, sense haver estat retirats, es consideraran cedides al CENTRE,

el qual podrá fer-ne l'ús que cregui convenient.
10.—Les obres seran sotmeses a un Jurat d'admissió (els com•

ponents del qual no seran concursants) encarregat de triar les
proves presentades al concurs, que han d'ésser exposades.

11.—El Jurat qualificador estarà compost per quatre persones
de mèrit reconegut dintre l'art fotogràfic, acompanyades d'un
membre del CENTRE no concursant, que actuará de Secretari.

12.—El Jurat qualificador tindrà àmplies facultats per a resol-
dre tota mena de casos no previstos en aquestes bases, i la seva
decisió serà ínapellable i indiscutible.

13. —Els premis es concediran a les millors proves, a judici del
Jurat qualificador, que en atorgar-los, no tindrà en compte el pro-
cediment emprat, sinó exclusívament ]'efecte artístic de les proves
i la bona tècnica.

14. —Els premis que es concediran seran tres medalles d'honor;
el Jurat té facultat de donar premis extraordinaris.

15.—Les proves premiades quedaran de propietat del CENTRE,

que podrá exposar-les, reproduir-les, etc.
16.— S'adoptaran totes les precaucions possibles per a la bona

conservació i exposició de les obres, però la Comissió organitza-
dora no es fa responsable dels accidents que els puguin ocórrer.

17.—El plaç d'admissió será improrrogable, i es tancarà a les
20 h. de] día 17 d'abril de 1930.

18.—El dia 23 d'abril, a les 23 h., será oberta l'Exposició. Lla-
vors es fará públic el noni de les persones que formen el Jurat
qualificador i els premis concedits.

19.—El día 9 de maig següent, a les 22 h., serà clausurada l'Ex-
posició, í es fará la repartició de premis.

20. —Totes les proves exhibides, en ésser retornades, aniran
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acompanyades d'un certificat que indiqui que han estat exposades
en aquest Saló.

21.—Es considerarà que els autors de les proves no premiades
permeten al CENTRE la reproducció de les mateixes per al seu ar-
xiu fotogràfic i publicacions, si es consideren d'interès especial.

Secció de Geografia 1 Geologia

Curs de Geografia de Catalunya. Prof senyor Pau Vila

Durant aquest mes continuaran els cursets organitzats per
aquesta Secció, les lliçons dels quals tindran lloc de 8 a 9 de la
nit, segons la distribució següent:

DILLUNS: Curs de Geografía de Catalunya.

DIVENDRES: Pràctiques de seminari.

Secció d'Arqueologia 1 Història

Conferències

Día 3. —A les 7 de la tarda, el soci senyor Joan Montllor donarà
una conferència sobre El vot secular de Tossa, del Pare Pelegrí.

Dia 10.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Pelegrí Casades 1
Gramatxes donarà una conferència sobre Restauració (ideal) del
temple de Jerusalem.

Dia 24.—A les 7 de la tarda, el soci Dr. Josep Garrut donarà
una conferència sobre El Santuari del Miracle (Riner).

Excursions

Dia 6.— Excursió a Sant Feliu del Recó (Sabadell) i visita a la
Capella de Santa María de les Arenes.

Día 27.— Excursió a Terrassa i visita al Museu-Biblioteca Soler
i Palet.

ADVERTIMENT. —aIs membres d'aquesta Secció es reuniran, com
de costum, els dilluns, a les 7 de la tarda.

ADVERTIMENT

Es prega als concurrents a les excursions, visites i altres
actes, que no es descuidin de portar la insígnia del CENTRE,
per tal d'evitar confusions amb persones . que, titulant-se excur-
sionistes, no guardin la deguda compostura.
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