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Noticiari del mes de maig

JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions.— Trametre un telegrama

de felicitació al senyor Ministre d'Instrucció Pública, per la publi-

cació del decret que estableix l'ensenyament de la llengua catalana

a les escoles.

Acceptar un lloc en el Comitè d'Honor per a l'erecció d'un mo-
nument a l'historiador de les descobertes dels Pireneus Mr. Henri
Beraldi, i contribuir a la subscripció per a l'esmentat monument
amb la quantitat de cent francs.

Dos telegrames. —E1 CENTRE cursà el següent telegrama de
felicitació al senyor Ministre d'Instrucció Pública: «Exm. Sr. Mi-
nistt'e Instrucció Pública - Madrid - CENTRE EXCURSIONISTA CATA-

LUNYA felicita V. E. per encertat decret reivindicant justos drets
idioma català, qual cosa resol problema lingüístic Catalunya - Mas-
pons, president. Turull, secretari ».

L'anterior telegrama del CENTRE fou contestat anib el següent:
«Ministre Instrucció Pública a Secretari Centre Excursionista -
Agraeíxo molt de veres amable telegrama m'envien. Els saludo».

CONFERÈNCIES

Tot visitant el Refugi Cèsar A. Torras. —El dia 8, el senyor Joan
Danès i Vernedas donà una conferència sobre aquest tema, que
illustrà amb una bella colleccio de projeccions.

Més que la ressenya d'una excursió per la serra de Cadí, fou
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una apologia d'En Cèsar A. Torras, pontífex, que se li deia en
vida, de l'excursionisme català.

Digué el conferenciant que el refugi Torras no era solament un
senzill aixopluc per als vianants, sinó un monument dedicat al
gran excursionista en un dels més bells indrets de la pàtria, com
corresponia als seus mereixements.

Amb aquest propòsit detallà una pila d'anècdotes ocorregudes
al senyor Torras en la serra cadinenca, moltes de festives, i penoses
la majoria, bo i essent aquestes les que li hari obert les portes de
la immortalitat, per la raó que al cel - diu la frase popular - no s'hi
pot anar en cotxe.

Exalçà, ensems, les belleses de la Cerdanya; es lamentà de la
despoblació dels nuclis rurals, mancats d'elements i atrets per
la comoditat de la vida urbana; i, davant de la serra pirenenca,
com contemplada panoràmicament, des del Puígmal a Aneto, en
dia sense núvols, retrotragué els temps que tota ella era habitada,
i Catalunya estenia els dominis enllà de les seves fronteres.

Això el féu advocar per una política agrària í de comunicacions
que faciliti la repoblació d'aquelles serres i 1'envigoriment de la nis-
saga i l'apreuament de la valor climatològica d'una sèrie de po-
bles, com el de Gòsol de la serra de Cadí, les condicions del qual
permeten el guariment d'una greu malaltia, condicions avui no
aprofitades, perquè Gòsol està situat a 6 ó 7 hores de carretera
i per camins de cavalleria destarterats i perillosos.

Acabà fent vots perquè la carretera de Gòsol, suara comen-
çada, torni a aquelles terres llur passada grandesa.

Sessió necrològica a la memòria de Mossèn Josep Gudiol.—Tal
com fou anunciat oportunament, el dia 22 el CENTRE dedicà una
sessió necrològica a la memòria del que fou illustre vigatà i ar-
queòleg, Mossèn Josep Gudiol, en la qual prengueren part diversos
elements, així de la capital de la Plana com de la nostra ciutat.

Per la importància rellevant que assolí aquest acte en donem
una ressenya detallada en el número del BUTLLETÍ d'aquest mes.

Terres planes vora la mar. Bèlgica i Holanda.—El dia 29, el
senyor Narcís Massó donà una conferència, en la qual dissertà so-

bre el tema que encapçala aquestes ratlles, í féu una interessant
descripció de Bélgica í Holanda, acompanyada de la projecció de

magnífiques diapositives.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Durant aquest mes la Secció de Fotografia realitzà les següents
excursions:

Día 3, al Far, la Salut i Rupit; dia 17, a Carme, Santuari de
Coll-Bas, Santa Margarida de Montbui i Igualada; dies 24 i 25, a
Sant Llorenç de Morunys, Gòsol, coll de Tancalaporta í Bellver;

dia 31, a Santa Perpètua de La Moguda.

El dia 21 se celebrà l'acostumada sessió de cine amateur, en la
qual projectaren pellícules els senyors Pere Prats, Delmír de Ca-
ralt í Josep Fontanet. Són de remarcar les projectades pel senyor
Prats, al tamany de 9 mm., per la seva tècnica, i les del senyor Ca-

ralt per l'aspecte artístic dels seus punts de libra.
Finalitzà amb la projecció de les «Diades històriques », del se-

nyor Fontanet, la qual és un documentat recull dels fets més so-
bresortits esdevinguts a la nostra ciutat des del dia 14 d'abril dar-

rer, amb inotiu de la proclamació de la República.

SUB-SECCIÓ DE CINE AFICIONAT

La Secció de Fotografia prega als socis posseïdors d'aparells
cinematogràfics de filmar, que s'inscriguin a la Sub-Secció de Cine
d'Aficionat, per tal de cooperar a l'organització i engrandiment
de la mateixa per al pròxim curs.

La inscripció pot efectuar-se en la llista que a l'efecte està ex-
posada al CENTRE, i, en fer-ho, cal indicar el taniany dels films de
l'aparell.

Montserrat vist pels excursionistes

El CENTRE, amb ocasió de les festes que enguany se celebren a
Montserrat, convoca a un concurs de fotografíes montserratines,
l'organització del qual és a càrrec de la Secció de Fotografia.

S'ofereixen tres prernís d'honor: Medalla d'or, Medalla d'argent
i Medalla de vermell.

A aquest Concurs seran admeses les fotografíes obtingudes
per qualsevol procediment, directes o ampliades, mentre facin refe-
rència als diferents aspectes vinculats en la muntanya de Montser-
rat, i s'adaptin a les següents:

BASES

1• a El nombre de proves que pot presentar cada concursant
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no ha de passar de dotze. Abans d'exposar -les, seran revisades
per un Jurat d'admislió nomenat a l'efecte.

2. a El format mínim de cada fotografia serà de 18 X 24 curs.
3. a Les proves han de presentar-se a la secretaría del CENTRE,

fins a les 20 hores del día 2 de desembre d'enguany. Cal que vagin
adherides a una cartrolina blanca amb el marge corresponent, i
sense estar emmarcades, ni sota vidre.

4. a Les colleccions o proves individuals portaran un lema • es-
cr i t que serà repetit en la part exterior d'un sobre, dintre el qual
hi haurà el nom, cognom i adreça de l'autor.

5. a Cada prova fotogràfica portarà escrit l'assumpte i lloc on
ha estat presa.

6. a Totes les obres admeses al Concurs seran sotmeses a un
Jurat qualificador, el qual tindrà àmplies facultats per a resoldre
tota mena de dubtes i casos no previstos en aquestes bases, i con-
cedir premis extraordinaris. La decisió d'aquest Jurat serà in-
apel-lable.

7. a Després de l'actuació del Jurat qualificador, es farà públic
el nom dels autors premiats i de les cinc persones que hauran
constituït el Jurat.

8. a Les proves premiades quedaran de propietat del CENTRE.

9. a S'anunciarà per mitjà de la prempsa diària de Barcelona
el día d'obertura de l'exposiciò de fotografies admeses al concurs,
i també el dia de la clausura, passat el qual seran retornades les
proves no premiades.

10. S'adoptaran toles les precaucions possibles per a la bona
conservació i exposició de les obres presentades al Concurs; però
la Junta organitzadora declina qualsevol responsabilitat que pugui
pervenir d'accidents fortuïts.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Aquesta Secció ha realitzat durant aquest nies els següents
actes i excursions: dia 1, a Sant Marçal i Montseny; dia 10, a Bell

-munt; a Terrassa, La Mola, Els Obits, Avenc d'En Daví, Les Foga-
rasses, Castellar, Sabadell; dels dies 14 al 17, a la Serra del Cadí
i Pedraforca, sota el següent itinerari: dia 14, Barcelona, Martinet,
Prat d'Aguiló, Refugi Cèsar A. Torras; dia 15, Pas dels Gosolans,

puig de la Canal Baridana, torrent del Cabirol, Collell, Gòsol; dia

16, ascensió al Pedraforca, Gresolet; dia 17, Gresolet, Fonts del Bas

-tareny, Bagà, Barcelona; dels dies 23 al 25, a la Garrotxa amb el
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següent itinerari: día 23, Barcelona, Figueres; dia 24, Figueres, Al-
banyà, Sant Miquel de Bassegoda, Santuari de la Mare de Déu del
Mont; dia 25, Beuda, Besalú, Figueres, Barcelona; dels dies 23 al 25,
al Pireneu Oriental, amb l'itinerari següent: dia 23, Barcelona,
Camprodon; día 24; Camprodon, Setcases, UI! de Ter i ascensió al
Gra de Fajol; dia 25, Pics de Bastiments, Gorgs, Infern, Tirapits,
Vaca, Eina, coma de les Nou Fonts, Núria, Barcelona; dels dies 23
al 25, a l'Ariège. Itinerari: dia 23, Barcelona, Porté; dia 24, pic de
Coma d'Or, pics Pedrous N. i S., pic Bessines, pic de Lanós, refugi
d'Enveis; dia 25, vall d'Orlu, Ax, Barcelona; dels dies 23 al 25, a la
Costa Brava. Itinerari: dia 23, Barcelona, Palafrugell, Cap de Sant
Sebastià; dia 24, coves de Tamaríu, Llafranc, Calella, La Fosca,
Palarnós; dia 25, Palamós, Caldes de Malavella, Barcelona; dies 24
i 25, Campament a les Guilleries. Itinerari: dia 24, Barcelona, Ba-
lenyà, Mas Vidal, Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau, Campa-
ment; dia 25, Cingles de Tavertet, Tavertet, Sant Romà, coll de Ter-
rades, Vic, Barcelona; dies 24 i 25, a Camprodon, Rocabruna, La
Manera, Sant Llorenç dels Cerdans, Costoges, Tapis, Massanet de
Cabrenys, Figueres, Barcelona; dels dies 22 al 26, amb esquís; a La
Maladeta. Itinerari: dies 22 i 23, Barcelona, Benasc, La Renclusa,
(neu des del Pla d'Estanys); dia 24, ascensió al pic d'Aneto, amb
esquís fins al coll de Corones (boira al cim); dia 25, ascensió als
pics occidentals de La Maladeta, amb esquís fins a sota el coll
d'Alba; dia 26, La Renclusa, Benasc, Barcelona.

El dia 12 tingué lloc el sopar d'homenatge al campió de Cata-
lunya d'esquís (fons) senyor Ernest Mullor. Aquest acte es veié
molt concorregut, la qual cosa palesà l'admiració que ha despertat
la seva brillant actuació esportiva.

El dia 15 se celebrà la inauguració del IV Saló Català de Fo-
tografies de Muntanya i el repartiment dels premis atorgats en el
Saló i en el Campionat de Catalunya de fons, única cursa d'esquís
correguda enguany. Hi assistí una nombrosa concurrència.

El senyor Secretari de la Secció d'Esports de Muntanya llegí
l'acostumada ressenya dels concursos d'esports d'hivern, la qual,
per formar part de la Memòria llegida en la Junta General de la
Secció, publicarem en un altre número del BUTLLETI.

El President del CENTRE senyor Maspons, en el seu parlament,
es referí a les millores obtingudes en les comunicacions amb La
Molina, i exposà les gestions efectuades a fi d'obtenir-ne de noves
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per a l'hivern vinent, tals com una major rapidesa en e] viatge, su-
pressió de parades en algunes estacions, vagons-bars en els trens
especials, etc. El parlament del senyor Maspons fou molt aplaudit,
i les millores l'establiment de les quals hom gestiona foren acolli-
des amb vertadera satisfacció.

Seguidament els esquiadors premiats foren cridats a recollir
llurs premis. El senyor Ernest Mullor guanyà la «Copa Joan Gar-
cia>: i la «Copa Societat d'Atracció de Forasters» per haver-se clas-
sificat en primer llóc en les curses de Campionat de Catalunya i de
fons internacional, corregudes conjuntament, i també una medalla
d'argent, adjudicada als classificats en els quatre primers llocs.

Els senyors Enric Guasch, del C. E. Barcelonès, i Josep M. Gui-
lera i Lluís Bertrand, de] CENTRE, classificats en 2-> , 3 r i 4> llocs,
guanyen també medalles d'argent.

I a tots els classificats, en nombre de 25 en la cursa de Cam-
pionat de Catalunya i de 28 en la de fons internacional, els són
atorgades medalles de coure.

Demés hi ha dos premis extraordinaris de l'Esquí Club del Ros-
selló, concedits als senyors Ernest Mullor i Josep M .  Galilea.

A continuació es llegí el fall del Jurat qualificador del IV Saló
Català de Fotografies de Muntanya. Els premis del Saló són els
següents:

Medalla d'Or a la fotografia «Cercle de Gavarnie», del senyor
Albert Oliveras.

Medalla de Vernleil a la fotografia «Vall d'Eina» del senyor
Josep M. a Guilera.

Medalla d'Argent a la fotografía «Port de la Bonaigua.> del se-
nyor Pau Badia.

Primer accèssit a la fotografia «Els Encantats» del senyor Pau
Sagnier.

Segon accèssit a la fotografia «Port de la Bonaigua» del senyor

Ignasi de Quadras.
Tercer accèssit a la fotografía «Cercle de Colomés» del senyor

Joan Roig.
En recollir els premis, tant els esquiadors com els autors de les

fotografíes foren llargament aplaudits.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Durant aquest mes han continuat les lliçons del Curset sobre

Treballs de preparació, investigació i discussió per a arribar a la



83

delimitació comarcal de Catalunya, que explica el Professor se-
nyor Pau Vila.

SECCIÓ D'ARQUBOLOGIA I HISTORIA

Sessió de projeccions. — El dia 7, se celebrà una sessió de pro-

jeccions de sarcòfags, les quals foren descrites pel senyor Pelegrí

Casades í Gramatxes.

La Música dels trobadors. —Sobre aquest tema donà una con-
ferència, el dia 21, Mossèn Francesc Baldelló, al qual secundaren
un violinista i el tenor senyor Enric Sagristà que illustrà l'esmen-

tada conferència amb adequats exemples musicals.

Santa Sofia de Constantinoble. —El senyor Pelegrí Casades í
Gramatxes donà una conferència, illustrada amb projeccions, en la
qual féu una detallada descripció de la catedral de Constantinoble.

BIBLIOTECA

DONATIUS

RUBIÓ Y LLUCH, ANTONIO. —Renacimiento Clásico de la Literatura
Catalana. —Barcelona, 1889 (de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona).

BARRERA Y ESCUDERO, JAUME. —Ets Torres Amat y la Biblioteca
Episcopal del Seminari de Barcelona.— Barcelona, 1922 (de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona).

ALABART SANS, GUMERSINDO. - Revisió del concepte de misticisme
ibèrich.— Barcelona, 1918 (de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona).

CARRERAS Y BULBENA, JOSÉ R.—Significación artística de Manuel
Rincón de Astorga.— Barcelona, 1920 (de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona).

MESTRES, APELES. —El color en el Quijote.— Barcelona, 1918 (de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona).

GIVANEL Y MAS, JUAN. —La obra literaria de Cervantes.— Barcelo-
na, 1917 (de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona).
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