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Noticiari del mes de desembre de 1930

JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions. -- Agrair al senyor Andreu
Espinosa, de la «r ederació Vasco-Navarra d'Alpinisme », la dedi-
cat ò ria feta al CENTRE dels seus articles publicats al periòdic de
Madrid «El Sol», sobre una expedició a l'Àfrica.

Socis ingressats durant el tercer i quart trimetres de 1930.—An-
toni Bort i Barbosa, Montserrat Gili i Esteve, Marian Lacruz i Ca-
samayor, Joan Torrens i Gimpera, Esteve Bachs i Perernau, Pere
Sans i Roquer, Josep Balaguer i Esquirol, Jaume Aluja i Sala,
Eduard Gener i González, Ampar Gener i González, Rosa Casteil-
tort i Vila, Maria Dolors Castelltort i Vila, Montserrat Carulla í
Soler, Carles Altaba i Planuch, Ramon Valls i Gorina, Isabel Valls
i Gorina, Jordi Ros i Vila, Josep Miret i Jové, Ramon Pujol i Raven-
tós, Gabriel Sunyer i Suau, Enric Schleicher i Wínscher, Rafel Dal-
mau i Ferreres, Lliberat Puig i Guerra, Narcís Creixell i Batile,
Francesc Torras i Hostench, Rafel Massó i Soler, Joan Puig í Serra,
Lluís Domènech i Torres, Enric Bufill í Canadell Josep Iglesias i
Galan, Eudald Serra i Güell, Antoni Buil i Cararach, Joan Coro-
minas i Vigneaux, Josep M. Valls i Gorina, Ignasi Abadal í Simon,
Amadeu Carué i Claramunt, Carles Viñamata i Castañer, Josep
A. Bertran i Valls, Miquel Bermejo i Antich, Glòria Garriga i Puig,
Eugeni Ordeig i Estasen, Eduard Buissen i Casablanca, Joaquim
Fàbregas i Jacas, Josep M. Oliva i Martí, Joan Aulei i Mataró, Jo-
sep M." Boix i Selva, Ramon Gay de Montagut, Josep M. Farré
i Escofet, Jaume Pujol i Raventós, Josep Diego i Arnanda, Josep
M. Blanc i Bertrand, Lluís Bonet í Violau, Emili Flaquer i Serra,
Maria A. Marín i Poch, Albert Codina i Torras, Ricard Gimeno i



Alcañiz, Joaquim Pujol i Pascual, Josep Esteve i Tramunt, Lluís

Iglesias í Galan, Joan Alcoverro i Salmons, Josep Flaquer í Fo-
rasté, Lluís Perdigó i Palay, Albert Barangé i Camp, Maria T. Pe-
rearnau i Fàbregas, Montserrat Perearnau i Fàbregas, Josep M.
Benet i Capará, Lluís G. Monton i Raventós, Francesc Trias i Ló-

pez, Lluïsa Bosch de Subiranas i Joan Subiranas i Bancis.

CONFERÈNCIES

Acampades i excursions per l'Alt Pireneu. - De Louchon a Ga-
varnie pel massís de la Neouvieille.---Amb aquest darrer títol, el
dia 5, el senyor Albert Oliveras i Folch descabdellà la quarta i

darrera conferéncia del cicle dedicat als campaments d'estiu, or-
ganitzats per la Secció d'Esports de Muntanya.

La ruta, en autocar, de Luchou al coll de Tourmalet, passant
pel coll de Peyresourde í d'Aspin, l'accidentada excursió al pic de
Midi de Bigorre. on está enclavat l'observatori meridional de més
altitud de França, i el descens a Barèges, fou la part de] primer
dia, passat agradablement. Des de Baréges, es descriví el camí que
puja al coll d'Aubert, portal d'entrada a la regió d'Oredon, i no es
pogué, pel mal temps, assolir el cim del Neouvieille, en estar prop
de la pala final. El llac d'Oredon, vist a través deis diapositius ob-
tinguts amb boira i pluja, no donà la grata impressió que el seu
emplaçament fa preveure. La darrera part, de travessia del coll de
Bougarret, per tal de passar a Gavarnie per la vall de Barrada,
fou obligada per la continuació del mal temps.

Des de Gavarnie, el senyor Oliveras ressenyà succintament una
excursió a la Bretxa de Roland i a la cova de glaç de Casteret, al
vessant espanyol del carener de muntanyes que separen el circ de
Gavarnie de la vall d'Ordessa. Les fotografies d'aquesta cova sor-
prengueren molt favorablement.

Holanda pintoresca.—El dia 12, el senyor Francesc Blasi í Va-
llespinosa donà una conferéncia sobre el tema esmentat.

Explicà, com a exordi, les característiques del paisatge holandés.
Passà a descriure Amsterdam i La Haia cony a ciutats princi-

pals d'Holanda, i, accentuant més la part pintoresca d'aquest país,
detallà una excursió a Volendam i Marken, de les quals poblacions
es projectaren bon nombre de clixés referents a la indumentària
del país, la qua] cosa no subsisteix més que en poblacions petites
i encara a base d'atracció de turisme.



De Mora d'Ebre a Tortosa passant per Aragó. —El propi se-

nyor Francesc Blasi donà una altra conferència, el dia 19, la qual

versà sobre el tema que encapçala aquestes ratlles.

El conferenciant féu una relació de les visites a Miravet, Cre-

tes, Valderrobres i d'altres pobles de la ruta fins arribar a Tortosa

tot donant la volta a la part més occidental dels monts de Beceit

i íllustrà la seva conferència amb una escollida colleccíó de clixés.

SECCIÓ DE FOLKLORE

Agrupació deis Mantenedors dels Goigs.—Els membres que in-

tegren aquesta Agrupació s'han reunit corn de costum, per tal de

treballar en les tasques de la seva especialitat.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Aquesta Secció realitzà durant el mes les següents excursions:
els dies 7 i 8, a Lleida i Fraga; el 14, a Olesa, Sant Pere Sacama
i Sant Salvador de les Espases; el 27 i 28, a Figueres, Castell de
Perelada, Vilabertran i Castell de Requeseis.

Sessió de circe amateur.—El dia 18 aquesta Secció organitzà
una sessió de cine amateur.

Començà amb una conferència del senyor Josep Fontanet, en
la qual tractà de la tècnica i de les dificultats que ofereixen les pel

-lícules argumentades.
Es projectà seguidament e] film «Carmen», tret de l'obra de

Merimée i fet per amateurs.
A continuació, fou projectada una altra pellícula de l'Ascensió

de l'Home- mosca> a la casa Cabot, de la plaça de Catalunya.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Aquesta Secció realitzà, durant l'esmentat mes, les següents
excursions: els dies 7 i 8, a Sant Romà de Sau, Rupit, Salt de Sa

-llent, El Far i Les Planes; una altra excursió a Gombreny, Mont
-grony, Coma Armada, Campelles i Ribes; una altra a Núria; el 14,

als Ecos de Montserrat; del 24 al 28, amb esquís, a la Val] d'Aran,
sota el següent itinerari: Viella, Salardú, vall de 1'Aiguamoix, re-
fugi de l'Estany Major, Cercle de Colomés, Port de Ratera, estany
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de Sant Maurici, Vall de l'Escrita í Espot; i del 25 al 28, una altra
sortida amb esquís a Esterri d'Aneu, Santuari de les Ares i port
de la Bonaigua.

El dia 5, el senyor Albert Oliveras donà l'anunciada conferèn-
cia, la qual tancà el cicle que sobre Acampades i Excursions per
l'Alt Pireneu, organitzà aquesta Secció, la qual ressenyem en un
altre lloc.

El dia 9, tingué lloc la reunió de les entitats que practiquen els
esports d'hivern; aprovaren el calendari de concursos per a la pre-
sent temporada.

El día 10, fou clausurat el I Saló de l'Esquí Català, el qual, en la
seva pròrroga, continuà essent visitadíssim i meresqué grans elogis.

El dia 22, el professor d'esquí senyor Hans Reseuzweig donà
una conversa sobre el seu mètode de gimnàstica aplicada a l'entre-
nament dels esquiadors.

La Secció ha arribat a un acord amb el senyor Reseuzweig per
a organitzar, sota la seva direcció, sessions de gimnàstica, entrena-
ment dels corredors, cursets d'aprenentatge per a debutants i llí-
çons particulars.

PROGRAMA DE CONCURSOS D'ESQUÍS

El dia 10 tingué lloc al CENTRE l'acostumada reunió de delegats
dels clubs que organitzen concursos d'esquís, en la qual fou apro-
vat el següent programa:

Dies 8, 9 i 10 de gener. — Campaments d'Espanya Universitaris,
organitzats per les Associacions Universitàries d'Arquitectura i
Enginyeria.

11 de gener. —Curses de mig fons i debutants. Trofeu Galofré
(social Centre Excursionista Barcelonès).

18 de gener.—Tercer «aplec» dels esquiadors de Gràcia. —Cur-
ses ínter-clubs organitzades per totes les entitats excursionistes de
Gràcia.

25 de gener. —Cursa inter-clubs per rellevaments de tres corre-
dors (Centre Excursionista Barcelonés).

1 i 2 de febrer. —Cursa de mig fons juniors i senyoretes. —Cursa
de 100 metres llançats. —Cursa de rellevaments per equips, mixtes.
—Cursa comarcal pirenaica (CENTRE ESCURSIONISTA DE CATALUNYA).

Cursa especial de l'Ateneu Enciclopèdic Popular (Trofeu Juvé).
8 de febrer.—Campionat de Catalunya fons (CENTRE).

15 de febrer. —Cursa social del Centre Excursionista Sabadell.
—Cursa social de l'Agrupació Excursionista Catalunya.



22 de febrer. —Cursa social del Club Excursionista de Gràcia.

—Concurs d'habilitat i salts (social Centre Excursionista Barcelonès).

1 de març. — Campionat de Catalunya de salts. —Cursa de pare-

lles mixtes (CENTRE).

8 de març. —Cursa d'alta muntanya a Puig d'Alp i Puígllançada

(CENTRE).

15 de març. —Cursa social de l'Agrupació Excursionista Pedra-

forca.
19 i 26 de març. —Dates reservades a la probable participació

dels esquiadors catalans als Campionats d'Espanya de fons í salts

que es disputaran al Guadarrama, organitzats per la «Real Socie-

dad Española de Alpinismo Peñalara».

29 març. —Cursa social del C. E. de C.
Cursa de baixada del Puigllançada (C. E. de C.).
Les entitats reunides acordaren que. sí per l'estat del temps o

de la neu, o per una circumstància qualsevulga, es tingués de sus-
pendre, l'entitat que tingui cura de la seva organització llaurà de
posar-se d'acord amb l'entitat o entitats que tinguin concedida la
data en qué es tracti de celebrar la cursa suspesa, i es comprome-
teren les entitats representades en la renníó a no celebrar cap
cursa fora dels dies assenyalats sense l'acord de referència.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Durant aquest nies han continuat les lliçons del Curset sobre
Treballs de preparació, investigació i discussió per a arribar a la
delimitació comarcal de Catalunya, que explica el Professor se-
nyor Pau Vila.

SECCIO D'ARQUEOLOGIA 1 HISTORIA

Sessió de projeccions. —El dia 4, aquesta Secció organitzà una
interessant sessió de projeccions; es representaren monuments de
l'antiguitat egípcia.

L'Escola Catalana de l'escultura romànica.—Aquesta Secció,
continuant la tasca de donar a conèixer les antiguitats de la nostra
terra, encarregà diverses conferències a especialistes en cada bran-
ca de la història de l'art; ha organitzat últimament un curset sobre
l'escola catalana de l'escultura romànica, a càrrec del soci Dr. Feliu
Duran i Canyameres, curset que solament constarà de tres lliçons.
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La primera, es va donar el dia 18. El dissertant parlà dels pri-
mers artistes romànics de la nostra terra, dels quals es té notícia:
de l'autor del claustre de Sant Benet de Bages; d'Arnau Gatell, del
claustre de Sant Cugat del Vallès, i de Miró, de la cripta de Ma-
drona. Féu notar que no se sap si tals artistes eren arquitectes o
escultors, però, que el més probable és que fossin toles dues coses
ensems. També explicà el conferenciant, com de tals artistes no
tenim altres dades que les epigràfiques; en el segle xii ja mancava
la dada documental. Després explicà l'ambient polític i religiós en
qué es desenrotllà l'escola catalana; creu, el conferenciant, que va
néixer d'una explosió de l'esperit nacional català, el qual en les
arts i en la política religiosa fins aleshores havia depès dels
grans monestirs del Sur de França, els monjos dels quals, si bé
enriquiren Catalunya amb la portentosa portada de Ripoll, ofe-
gaven l'esperit català. No era aquella escola més que una mostra
de l'escola tolosana, i, en canvi, així que foren expulsats els ' mon-
jos llenguadocians dels cenobis de Sant Cugat i de Ripoll, sorgí
l'escola catalana que abandona els amaneraments de la tolosana i
s'inspira en la natura i emmanlleva les proporcions a la pirenaica
de l'Alt Aragó, país amb el qual, en aquell temps, s'unia política-
ment Catalunya.

Parlà, seguidament, dels materials que empraren els escultors
catalans; especialment es detingué en els ferros, i projectà nom-
brosos exemplars de ferros de porta. Féu notar que gairebé tots
ells es troben en les esglésies dels vessants del Pireneu, la qual
cosa indica que, en el segle xii, devien ésser nombroses les mines
i les fargues d'aquell metall en ambdues bandes de la serra pire-
nenca. En començar a detallar les obres en les quals els escultors
de l'escola catalana manifestaren llur geni, descrigué les portes
que poden atribuir-se a aquella escola, i projectà a la pantalla les
més típiques: les de Santa Maria de Besalú (avui al conventet de
Pedralbes), Montserrat, Sanipedor i Seu de Manresa.

Els claustres romànics catalans. —Sota aquest tema el soci se-
nyor Jaume Colomer i Monset donà una conferència, el dia 11, Fou
motivada per l'exposició fotográfica dels principals claustres de
dit període, conservats a Catalunya. En aquesta exposició figura-
ven 150 reproduccions de claustres de les nostres catedrals i mo-
nestirs. Fou, al mateix temps, la illustració gràfica de l'estudi del
senyor Colomer, el qual estudi fou donat a conèixer en la confe-
rència esmentada.
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Dintre la limitació de temps a qué hagué de circumscriure's
el conferenciant, no li fou possible de donar a conèixer en tota la
seva extensió la monografia que té escrita, la qual forma un ver-

tader Corpus dels claustres de la nostra regió. D'altra part, és
tan complet el treball del senyor Colomer, que, per a donar-lo a

conèixer íntegrament, obligaria a dedicar -li tot un cicle de confe-

rències, suficients per a un curs complet.
Amb tot, l'extracte - que reduí als límits més precisos la notí-

cia de l'obra benemèrita portada a terme pel nostre consoci - fou
suficient per a explicar tot el més característic d'aquestes típiques
construccions, en les quals l'art medieval té una de les seves més
importants manifestacions.

La conferència del senyor Colomer comprengué un lluminós
estudi de L'Art Romànic ¡la seva cronologia. Féu notar, d'acord
amb els autors, la indubtable tradició romana en les construccions
d'aquella època, i es fixà en els elements arquitectònics principals,
com són les voltes i els sistemes de contrarrestar llurs pressions;
els arcs de sosteniment de les cobertes, les cúpules, els pilars, les
columnes, etc., etc. Després d'aquesta part, entrant més concreta-
ment a ]'objecte de la conferència, es dedicà a fer notar les carac-
terístiques més típiques dels claustres catalans; parlà dels més
primitius, sense columnes (Sant Pere de la Portella, Santa Maria
de la Pobla de Lillet, el Sant Sepulcre de Palera, etc.). Seguint
l'evolució d'aquell important element de sustentació, assenyalà els
exemplars que amb una sola columna sostenen els arcs (Sant Mi-
quel de Cruïlles, Sant Martí de Canigó, Llussà, Seu d'Urgell, etc.);
després, recordà la sèrie de claustres que presenten columnes apa-
rellades amb contraforts o matxons intermedis (Sant Benet de
Bages, Sant Pau del Camp, Sant Cugat del Vallés, Seu de Giro-
na, etc.); els que tendeixen a la supressió d'aquell element de re-
forç, i el substitueixen amb l'augment de columnes en determinats
espais, fornia elegantíssíma, del qual són exemples els claustres
de Vilabertran i Sant Pere de Galligans; i els que presenten les ga-
leries amb columnes aparellades, sense contraforts ni matxons,
puix que tenen les cobertes de fusta, o bé asseguren llur consis-
tència per mitjà d'arquacions angulars (Perelada, Santa Maria de
l'Estany, Ripoll, etc.). Acabà aquesta part, tot esmentant els claus-
tres amb voltes d'encreuament (època de transició), dels quals són
superbs exemplars els de la Seu de Tarragona, Poblet, Vallbona
de les Monges, Seu vella de Lleida, etc.

Les diapositives que es projectaren durant la conferència, com-
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pletaren 1'ínterès d'aquesta, la qual cosa donà ocasió al senyor
Colomer per a fer notar la varietat í exuberància de motius que de-
coren els capitells, les faixes, les impostes i, fins, les bases de les
columnes, i en tot això la imaginació dels escultors romànics no
trobà limitacions de cap mena, puix, des de les més o menys en-
certades imitacions del capitell corinti, se segueix una sèrie inaca-
bable de motius, copiats dels voris, estofes, etc.; combinades les
fulles d'acantus amb elements zoomòrfics; llaceries inspirades en
els adornaments dels títols, marges i caplletres dels còdexs; o les
complicades traceries moresques, barrejades amb fruites, especial-
inent pinyes o elements vegetals, com fulles complicadíssimes; ani-
mals reals o fantàstics, inspirats en els típics Bestiaris que deco-
raven els llibres; o la decoració floral variadíssima; no menys que
assumptes inspirats en faules i llegendes; les representacions dels
mesos; d'escenes del Vell i Nou Testament; de faules i tradicions;
de la vida civil í escenes del camp; actes litúrgics; fets guerrers;
dels vicis i passions, vençuts o triomfants; en un mot, una mina
inacabable de materials, com cap altre estil arquitectònic no pot
presentar.

BIBLIOTECA

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES QUE ES REBEN HABITUALMENT

Catalunya
Barcelona

Agrupació Excursionista ATLÀNTIDA.

Agrupació Excursionista CATALUNYA.

ARTS I BELLS OFICIS.

ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUNA. Anuario,
BARCELONA ATRACCIÓN. SOCIETAT D'ATRACCIÓ DE FORASTERS.

Butlletí de l'Agrupació Excursionista JUPITER.

Butlletí de la INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL.

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÉS.

Butlletí del Centre Excursionista ELS BLAUS (Sarrià).
Butlletí del Centre Excursionista LAYETÀNIA.

Butlletí del Centre Excursionista MONTGRONY.

Butlletí del Centre Excursionista PÀTRIA.

Butlletí del Centre Excursionista RAFEL CASANOVA.

Butlletí del FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCELONA.

Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA EULALIENC.



Butlletí del Grup Excursionista ISARTS.

Butlletí del Grup Excursionista JOVENTUT CATALANA.

Centre Excursionista NATURA,

CIÈNCIA.

CULTURA. Butlletí de l'ESCOLA ABAT OLIVA.

D'ACÍ 1 D'ALLÀ.

ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS.

EXCURSIONISME.

GASETA DE LES ARTS.

IBÉRICA.

MAI ENRERA. Butlletí del CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA.

NOVA REVISTA, LA.

PARAULA CRISTIANA, I.A.

Portaveu del Centre Excursionista MINERVA.

REVISTA DE CATALUNYA.

REVISTA MUSICAL CATALANA.

STADIUM.

TÉCNICA. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES.

Caldes de Montbui

Butlletí Portaveu del C. E. CALDENSE.

Figueres

CANIGÓ. Revista mensual de vida deportiva.

Girona

Butlletí Mensual del GRUP EXCURSIONISTA 1 ESPORTIU GIRONÍ.

Hospitalet de Llobregat
Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA SALTADIÇ.

Lleida

VIDA LLEIDATANA.

Mahó

REVISTA DE MENORCA.

Manresa

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES.

Palma de Mallorca

Bolletí de la SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LULIANA.

NOSTRA TERRA, LA.

13
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Premià de Mar

Grup Excursionista PREMIÀ.

Reus

Revista del CENTRE DE LECTURA.

Ripoll

SCRIPTORIUM.

Sabadell

Butlletí de l'Agrupació Excursionista TERRA 1 MAR.

Butlletí-Portaveu del Centre Excursionista SABADELL.

NOSTRA COMARCA. Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DEL VALLÈS.

Tarragona

Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA MUNTANYENC.

Portaveu de l'Agrupació Excursionista GINESTA.

Terrassa

ARXIU del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.

Butlletí del CLUB PIRENENC.

Gaseta de l'ORFEÓ TERRASSA i del seu GRUP EXCURSIONISTA.

Grup Excursionista EGARA.

Grup Excursionista LA MOLA.

Grup Excursionista MONTSERRAT.

Tortosa
Boletín mensual del OBSERVATORIO DEL EBRO.

ZUDA, LA. Boletín del ATENEO DE TORTOSA.

Andalusia
Granada

PENIBÉTICA. Organo del CLUB PENIBÉTICO.

Aragó
Saragossa

ARAGÓN. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa.
Boletín de la SOCIEDAD IBÉRICA DE CIENCIAS NATURALES.

Boletín del MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.

Bascònia
Bilbao

PYRENAICA. Anales de la FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE AL-

PINISMO.
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Castella

Avila
GREDOS.

Madrid
ALPINA. CLUB ALPINO ESPAÑOL.

Boletín de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Boletín de la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID.

Boletín de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES.

INVESTIGACIÓN Y PROGRESO.

PEÑALARA. Revista ilustrada de Alpinismo.
REVISTA DE GEOGRAFÍA COLONIAL Y MERCANTIL.

Valladolid

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE VALLADOLID.

Boletín del MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.

Galícia
Coruña

Boletín de la R. ACADEMIA GALLEGA.

Orense
Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

ORENSE.

Múrcia
Albacete

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE ALBACETE.

Navarra
Pamplona

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS DE NAVARRA.

València
Castelló

Boletín de la SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA.

València
Anales del CENTRO DE CULTURA VALENCIANA.
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Nord d'Africa
Melilla

REVISTA RIFEÑA. SOCIEDAD EXCURSIONISTA MELILLENSE.

Anglaterra
Londres

ALPINE JOURNAL.

BRISTISH SKI YEAR BOOK.

CAMPING.

Bèlgica
Bruselles

Bulletin du CLUB ALPIN BELGE.

Cuba
Havana

ARCHIVOS DEL FOLKLORE CUBANO.

Estats Units
Boston

APPALACHIA. The Journal of the APPALACHIA MOUNTAIN CLUB,

Cambridge

HARVARD MOUNTAINEERING.

Nova York

ART BULLETIN.

PARNASSUS.

Portíand

MAZAMA. A Record of Mountaíneering in the Pacífic Nortwest.

Washington

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE.

SMITHSONIAN INSTITUTION. Annual Report.

França
Bordeus

BULLETIN HISPONIQUE.

Estrasburg

REVUE DU SKI.
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Grenoble
ALPES, LES.

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE.

Lió
REVUE ALPINE.

Montpeller
REVUE DES LANGUES ROMANES.

SOCIÉTÉ LÀNGUEDOCIENNE DH GÉOGRAPHIE. Bulletln.

París
ALPINISME. CLUB ACADEMIQUE FRANÇAIS D'ALPINISME.

ANNALES DE GÉOGRAPHIE.

ANNUAIRE DU 0. H. M. du CLUB ALPIN FRANÇAIS.

GÈOGRAPHIE, LA.

MONTAGNE, LA. Revue Mensuelle du CLUB ALPIN FRANÇAIS.

Revire du TOURING CLUB DE FRANCE.

VOYAGES... A TRAVERS L'ACTUALITÉ MONDIALE.

Pau
BULLETIN PYRÉNÉEN. Organe de la FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

PYRÉNÉISTES.

Tolosa
CLUB ALPIN FRANÇAIS. Bulletin de la SECTION DES PYRÉNÉES

CENTRALES.

REVUE GÉOGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES ET DU SUD-OUEST.

Itàlia
Gènova

UNIONE LIGURE ESCURSIONISTI. Rassegne mensili.

Cuneo
Comunicazioni delta SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI, ARCHEOLO-

GICI ED ARTISTICI.

Torí
Bollettino della SOCIETÀ PIAMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE

Aun.
Rivista del CLUB ALPINO ITALIANO.

Trieste

ALPI GIULIE. CLUB ALPINO ITALIANO.

GROTTE D'ITALIA. LE.
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Vicenza

Bolletino degh ALPINISTI VICENTINI.

Japó
Osaka -fu

MOUNTAIN WALKING, THE of the ZAPAN WALKING CLUB.

Toquio

SANGAKU. The Journal of the JAPANASE ALPINE CLUB.

Mèxic
Mèxic

Memorias y Revista de la SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE.

Portugal
Coimbra

INSTITUTO, O. REVISTA SCIENTIFICA E LITERARIA.

Suècia
Estocolm

FORNVANNEN. K VIPTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKDEMIEN.

SVENSKA TURISTFORENINGENS.

YMER. Tidskrift utgiven a y SVENKA SALLSKAPET FAR ANTROPO-

LOGI OCH GEOGRAFI.

Suïssa
Berna

ALPES, LES. Revue du CLUB ALPIN SUISSE.

SKI. ASSOCIATION SUISSE DES CLUBS DE SKI.

Neuchatel

Bulle tin de la SOCIÉTÉ NEUCHATÉLOISE DE GÉOGRAPHIE.

Txecoeslovàquia
Praga

CASOPIS TURISTU. KLUB CESKOSLOVENSKICH TURISTU.

Yugoslàvia
Ljubljana

PLANINSKI VESTNIK.
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DONATIUS

DAUNIS, Luis.—La Basílica de Santa María del Mar.— Barcelona,

1929 (de l'autor).

AMADES, JOAN. —El culte a la pedra.— Barcelona, 1929 (de l'autor).

CODINA, AsENCIO. —D. Arturo Bofill y Poch. Nota necrológica.

Barcelona, 1930 (de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales).

REAL Y RAMOS, CARLOS A. DEL,— Evocaciones. Barcelona y Sevilla
y sus Exposiciones 1929-1930.— Madrid, 1930 (de l'autor).

ROJO Y RAVENTÓS, JosEP.— Montnegre.— Barcelona, 1930 (del senyor

Alfons Maseras).
SERRA MONT, FELICIÀ.— Animes vincladisses.— Barcelona, 1929 (del

senyor Alfons Maseras).
MISTRAL, FREDERIC.— Rondalles.— Terrassa, 1930 (del senyor Alfons

Maseras).
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA. —Anuario de las Bibliotecas

Populares.— Barcelona, 1929 (de la Diputació Provincial de
Barcelona).

MASERAS, ALFONS. —E/ llibre de les hores cruentes. —Barcelona,
1921 (de Fautor).

MIRACLE, JOSEP. —Vides inútils,— Barcelona, 1930 (del senyor Al-
. fons Maseras).

Rolo 1 RAVENTÓS, J. —Sang nua. —Barcelona, 1928 (del senyor Al-
fons Maseras).

RAVENTÓS I DOMÈNECH, MANUEL.— Sessió necrològica de I'Ex-Pre-
sident de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre......— Barce-
lona, 1930 (de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre).

CONFERÈNCIES 1 EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE FEBRER DE .1931

Dia 6,-- A les 10 de la nit, el soci Dr. Francesc Pujol i Algueró
donará lectura a uns fragments del seu llibre titulat De] nostre
excursionisme. Seguidament es projectaran clixés de paisatges de
Catalunya.

Dia 20. —A les 10 de la nit, el soci senyor Joan Garcia donarà
una conferència, illustrada amb projeccions, sobre L'Esquía No-
ruega.

Dia 27. —A les 10 de la nit, tindrà lloc una sessió de projeccions
de diapositives de diferents comarques catalanes.
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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

Agrupació 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
deis 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

Dies 1 i 2.— Excursió a Reus, Arbulí, Poboleda, Scala-Dei, Gra
-tallops i Falset.

Día 8.— Excursió a La Garriga, Castell de Ronsana i l'Ametlla.

Dia 15.— Excursió a Igualada i Castellolí,

Dies 21 i 22.— Excursió a Núria.

La Junta d'aquesta Secció es complau a invitar tots els aficio-
nats a la impressió de cintes cinematogràfiques (cineastes ama-
teurs) a les sessions de cine amateur que se celebren al local del
CENTRE el tercer dijous de cada enes, a les 10 de la nit.

Aquestes sessions van acompanyades d'explicacions teòrico-
pràctíques, a càrrec del nostre cousocí i individu de la Junta, se-
nyor Josep Fontanet.

Durant les sessions anunciades, els socis del CENTRE tenen el
dret de projectar les cintes per ells impressionades, í d'exposar els
dubtes i dificultats que els hagin suggerit les mateixes.

La Junta d'aquesta Secció prega als concurrents a aquestes ses-
sions, que vulguin cooperar a la formació d'una Sub- secció de
cine amateur inscrivint-se socis de la mateixa.

ADVERTIMENT. —A les 10 de la nit del primer dijous, es projecta-
ran diapositives de tríades colleccions dels socis, els noms dels
quals s'anunciaran oportunament.

Les hores de sortida i els altres detalls de les excursions, es
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convindran en les reunions dels dijous, a les 10 de la nit, i seran

posades de manifest en la taula d'anuncis.

Secció d'Esports de Muntanya

1 CURSA COMARCAL D'ESQUÍS

Sota aquesta denominació el CENTRE i la seva Secció d'Esports

de Muntanya faran disputar, aquest hivern, una cursa d'esquís, la

qual estarà destinada a fomentar aquest esport entre els habitants
de les Comarques pirenenques i sub-pirenenques de Catalunya,

que aquí s'esmenten.
Aquesta cursa es regirà per les següents disposicions:
1. a Poden prendre part en la mateixa, els qui siguin fills í ha-

bitin en caràcter permanent un dels pobles, llogarrets o masies
emplaçats dins les comarques que s'esmenten: Comarca d'Olot, de

Camprodon, regló del Ter fins la plana de Vic inclusiu, Vall de Ri-

bes, Bergadà, Cerdanya, Andorra, Pallars i Vall d'Aran.
També hi podran prendre part els qui, sense ésser fills d'aque-

lles regions, puguin demostrar que fa més de tres anys que tenen
allí llur residència habitual.

2. a La Cursa comarcal es correrá en un recorregut de mig-
fons (això és, comprenent d'uns 6 a 8 quilòmetres de recorregut,
dins el qual hi haurà pujada, baixada í pla). L'ordre de sortida es
donará en intervals d'un minut, i s'establirà per sorteig la vigília
de la Cursa. Ultra els controls en els llocs estratègics, la pista es-
tarà perfectament assenyalada amb banderes vermelles. Serà gua-
nyador el que estableixi el temps més breu del circuit.

3. a En la Cursa Comarcal hi haurà dues classificacions:
a) Una classificació individual.
b) Una classificació per equips de tres corredors d'un mateix

Ajuntament, la qual s'obtindrà sumant els temps dels tres millors
classificats de cada equip. Per a optar a la classificació per equips
aquests hauran de presentar, en formular la inscripció, una carta
o certificat del corresponent Ajuntament, en la qual es comprovi
que tots els inscrits en són veïns per un temps major de tres anys.

Les inscripcions individuals poden ésser cursades pel mateix
Ajuntament, per una Entitat esportiva o cultural de la població,
o pels inateixos interessats, cas de no pertànyer a cap Entitat.

Totes les inscripcions hauran de fer-se per carta, í s'admetran
fins al divendres anterior al diumenge en el qual s'hagi de córrer
aquesta cursa.
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Per tal de donar el major temps possible per a preparació i en-
trenaments per a aquesta cursa, serà correguda en el mes de març,
o sigui, a l'acabament del present hivern. La data definitiva s'avi-
sarà anticipadalnent en la premsa diària.

El guanyador de la classificació individual tindrà com a premi
una Copa. El nom del donador es fará públic oportunament. Els
altres classificats a continuació tindran medalles i altres premis.

A l'equip que resultí guanyador en la classificació per equips
se li concediran medalles i altres premis, i el seu nom será gravat
en la Copa CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, que es crea ex-
pressament.

Per a guanyar definitivament aquesta Copa, caldrà que un equip
que representi el mateix poble la guanyí dos anys consecutius o
tres d'alterns. Mentre la Copa no s'adjudiqui el CENTRE en fará
lliurament, en dipòsit, a l'Ajuntament de l'equip guanyador, el qual
haurà de retornar-la l'any següent en tornar-se a anunciar aques-
ta cursa.

Amb aquesta iniciativa l'Entitat organitzadora espera d'interes-
sar a la causa dels esquís i dels esports de neu la joventut d'una
pila de contrades catalanes, en les quals la práctica dels mateixos
deixa, sovintment, d'ésser un esport per a convertir-se en una ne-
cessitat elemental, però fins ara negligida.

Correspon als esportius de les comarques pírenenques el recollir
aquesta crida que se'ls fa per a que, collaborant a la iniciativa del
CENTRE, pugui establir -se ara, í repetir-se cada any, la Cursa Co-
marcal d'Esquís i fer que, per la seva importància, tingui l'aspecte
de tot un Campionat Català dels Pireneus.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El dia 12, a les 10 de la nit de primera convocatòria, o de se-
segona a dos quarts d11, aquesta Secció celebrará Junta General
extraordinària, per tal de tractar de la constitució de la Federació
Catalana d'Esquí.

El present avís serveix de convocatòria als efectes reglamen-
taris.

Per aquest mes la Secció té en projecte:
Pràctiques d'esquís a La Molina cada diumenge i dies festius.
Cursos d'aprenentatge d'esquís per a debutants, i lliçons parti-

culars o collectives a càrrec del professor senyor Hens Rosenzweig.
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Dies 1 i 2.—Curses de míg fons per a senyoretes i juníors.

Cursa de 100 metres llançats. Cursa de relleus per a equips mix-

tos. Cursa comarcal pirenenca.

Día 8.— Campionat de Catalunya, fons.

Diverses excursions amb esquís, els itineraris de les quals es

fixaran, segons ]'abundor o la manca de neu, i seran anunciades

oportunament.
Els matins dels dimarts, dijous í dissabtes continuaran les ses-

sions de gimnàstica preparatòria per a esquís, a càrrec del profes-

sor senyor Hans Rosenzweig.

ADVERTIMENT. —La Secció estableix els divendres, de 8 a 9 de la

vetlla, per a canviar impressions i ultimar els itineraris i horaris

de les excursions del diumenge.

Secció de Geografia i Geologia

Per al present Curs aquesta Secció ha organitzat un Curset
pràctic de catalogació de fòssils el qual explicarà el Dr. Mn. Jo-
sep R. Balaller, i que s'anunciarà oportun ?ment.

També es continuarà el curset a càrrec del Professor senyor
Pau Vila, sobre Treballs de preparació, investigació i discussió
per a arribar a la delimitació comarcal de Catalunya.

Les lliçons d'aquest curset es donen tots els dimecres a dos
quarts de vuit.

Secció d'Arqueologia i Història

Aquesta Secció té en projecte diverses conferències per al mes
de gener, els temes de les quals i el nom dels conferenciants seran
anunciats oportunament.

ADVERTIMENT. —EIS 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-
sioni stes, no guardin la deguda compostura.
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BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Publicació mensual

Un vol. anyal de 384 pp. text, 96 pp. làmines i nombrosos gràfics,
i Ull SUPLEMENT de 192 pp.

Abonament: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ DE GENER DE 1931

Pels Alps del Valais. Breithorn (4171 m.), per ALBERT OLIVERAS
1 FOLCH. —LIn mètode de geografia urbana, per RAOUL BLAN-
CHARD. CRISTÓFOR CARDLIS, trad.— Festes jubílars de Mont-
serrat.—Estació meteorològica de Viella i quart trimestre de 1929)

LAMINES

I. Zermatt i Mont Cervin. Cresta del Breithorn des de la Gelera
de Gorner.—II. Geleres de Gorner i de Teodul, Brethorn, Petit
Cervin i coll de Teodul. Gelera de Teodul.—III. Gelera de Teo-
dul, Petit Cervin i coll de Teodul. Mont Cervin i Dent Blanche des
de la gelera superior de Teodul.—IV. Col] de Teodul i refugi ita-
lià Príncipe de Piemonte o de Teodul. Gelera de Teodul, Massís
dels Mischabels i Rímpfischhorn, des del coll de Teodul.—V. Breit-
horn i Petit Cervin des del Teodulhorn. Dent d'Herens, Mont
Cervin i Dent Blanche des de] Platean del Brethorn.—VI. Mont
Rose, Lyskamm, Pólux i punta E. del Breithorn des del Breithorn.
Rimpfischhorn, Stralhorn, Weissthor, massís del Mont Rose i ge-
lera del torner, des del Brethorn.—VII. Mont Cervin entre la
Dent d'Herens i la Dent Blanche, des del Breithorn. Breithorn í
Petit servin des de Gandegg.—VIII Mont Cervin o Matterhorn
des de Gandegg. Massís del Mont Rose i Weissthor des de la ca-

bana de Gandegg, per ALBERT OLIVERAS I FOLCH

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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