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Noticiari del mes de novembre

La mort d'En MarceMí Gausachs

Ha mort En Gausachsl Aquesta vegada la dalla traidora no ha
respectat ni la joventut, ni la gentilesa. ni la bondat, ni la compa-
nyonia. Tot d'una ens ha robat del món dels vius l'home bo per
excellència, l'amic inoblidable, 1'infat:gable company d'excursions
que amb la seva intelligència i activitat ajudava amb assiduïtat a
les tasques constructives del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
i, amb preferència, a les Inés modestes de la Secció de Fotografia,
en la qual exercia el càrrec de Secretari.

Es encara calent el seu cadàver quan escrivim aquests parà-
grafs de condol i d'enyorança, i per aíxò sortiran incoherents. La
nostra ploma s'atura entre la tremolor dels dits que la sostenen
amb pena; les llàgrimes ens amaren els ulls, i el nostre cor bat amb
profunda i accelerada emoció. Potser aquesta emoció mai no 1'ha-
víem sentida tan punyer.i corn ara. ÉS perquè hi ha pocs amics
com En Gausachs. Per ell, no existien els enemics. No tenia blas-
mes per a ningú, i ningú no li era indiferent. La noblesa del seu
cor traspua,a en totes les converses, en tots els consells, en totes
les tribulacions i en totes les alegries.

Als voltants del migdia del 23 d'aquest mes, l'ànima d'En
Gausachs volà cap al món espiritual de l'eternitat. Des d'allí ens
guiarà perennement pels carnins de l'excursionisme. De l'excursio-
nisme sa i reconfortant, plaent i educador, actiu i perseverant. Així
és com ell entenia l'excursionisme, i dintre d'aquestes activitats
espirituals i materials movia les seves accions, que d'un quant de
temps ençà adreçava al profit del desplegament del CENTRE, en el
càrrec de Vice-secretari de la Directiva.
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En Gausachs era dels qui mai no mancaven a les Juntes; era

esclau del seu deure, de la seva dignitat i rectitud, les quals quali-
tats moltes voltes havia tingut ocasió de posar de relleu com a in-

dividu del Jurat en els concursos fotogràfics en què havia pres part

com a delegat del CENTRE.
Perquè, amics, tots recordem que En Gausachs era un veritable

artista, que dintre la pròpia modèstia encara s'afirmava més la
seva personalitat. Era un artista conscient del seu deure, amb un
esperit transigent i una ànima aureolada de noblesa. Per aquest
costat, En Gausachs tampoc no podia tenir enemics. Són atributs

que allunyen les enemistats i atrauen els amics, els veritables
amics, entre els quals ens trobem nosaltres amarats de sentiment
i d'enyorança, confosos per la tr istesa de l'hora present.

Amb la mort d'En Gausachs la Secció de Fotografia ha perdut
un puntal feren i robust. Tots els seus esforços i totes les seves ac-
tivitats socials eren adreçades a la Secció. Els seus consells eren
demanats amb ardidesa, i mai no mancava a les nostres tertúlies
quotidianes del salonet de l'Arxiu. La seva paraula justa i convin-
cent era plaent a tothom. De vegades l'envoltava d'una ironia xo-
cant, però mai no arribava al xovinisme.

I aquest home de 40 anys, amarat de bones qualitats, ha mort]
Que reposi en la pau eterna del cel amb la seguretat que si el seu
pas per la terra serà inesborrable per als seus familiars també ho
serà per als seus amics.

Exposició internacional d'art popular a Berna.—El CENTRE ha
estat invitat a prendre part en aquesta Exposició, que pròxima-
ment ha de celebrar-se a Berna.

Comprenent el CENTRE la importància d'aquesta Exposició, acor-
dà adreçar-se al Govern de la Generalitat de Catalunya interes-
sant-li que es faci seva la iniciativa que Catalunya concorri a
aquesta exposició, i li doni el seu alt patronatge.

El Govern de la Generalitat de Catalunya acceptà la suggerèn-
cia del CENTRE i ja ha estat tramesa la seva adhesió oficial a l'Ex-
posició.
. A més, per tal que aquesta iniciativa sigui més fàcilment rea-
litzable, el CENTRE convocà a una reunió totes les entitats ca-
talanes que poden contribuir al lluïment de la manifestació pro-
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jectada i acoblar així els diferents esforços convergents a aquesta
finalitat.

A la crida del CENTRE respongueren totes les entitats alludides
í, per les impressions d'entusiasme tretes de la reunió, l'exhibició
d'art popular català en l'Exposició de Berna será digna de Ca-
talunya.

Targes deportaves. Temporada d'hivern 1931-1932 (desembre
-abril).—La Societat de Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pen-

dents, concessionària i explotadora del ferrocarril elèctric de Ribes
de Freser al Santuari de Núria, desitjosa de fomentar i facilitar
que la práctica dels esports d'hivern pugui desenrotllar -se en la
famosa vall de Núria, í en atenció al gran nombre de peticions que
sobre la concessió de majors facilicitats rep cada dia, d'acord
amb PAdministracíó del Santuari, la Direcció de l'Hotel de Núria
i la Companyia del Nord, després d'un acurat estudi, posa en co-
neixement del públic que ha acordat establir unes targes deportí

-ves, les quals seran expedides al públic en les oficines de la So-
cietat, Passeig de Gràcia, 26, 3. er , Barcelona, prèvia sollicítud.
Aquesta haurà d'anar acompanyada de dues fotografies de] peti-
cionari. Les esmentades targes seran vàlides des del primer de
desembre de 1931 al 30 d'abril de 1932.

L'import d'aquestes targes deportives será de 15 pessetes. Ser-
viran per a tota la temporada, i donaran dret a llurs titulars:

1. Prèvia la presentació de les targes, a les estacions de la
Companyia del Nord els serà lliurat un bitllet d'anada i tornada
a Núria als següents preus reduïts:

Barcelona-Núria. 2. a classe ptes. 29'35 - 3. a classe ptes. 18'75
Vic-Núria	 . 2. a	»	 »	 1930 - 3. a	 »	 1255
Ripoll-Núria .	 . 2. a	»	 »	 1370 - 3. a	 »	 »	 915
Sabadell -Núria . 2. a	»	 30'05 - 3. a	»	 »	 19'20
Terrassa-Núria	 2. »	»	 » 32'35 - 3. a	 »	 »	 1995

En presentar la Tarja Deportiva a les estacions de Ribes-Em-
palme í Ribes-Vila del Ferrocarril de Núria, els serà lliurat un
bitllet d'anada i tornada a Núria als preus següents:

2. a classe	 .	 ptes. 1080 - 3. a classe	 .	 ptes. 7'25

La bonificació d'aquests preus representa el 30 o1•

Aquests bitllets seran vàlids per a qualsevol tren i tots els dies.
El terme de validesa és de quatre dies.
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2. L'Hotel i Restaurant de Núria farà, als titulars de les ex-
pressades Targes, un descompte de] 10 °/o sobre l'import de les
notes de preus de pensió completa o Restaurant, i el 15 °/o sobre
el preu d'habitació sola.

3. L'Administració del Santuari farà el 15 °/o de descompte
sobre els preus d'allotjament als seus pavellons, i el 15 °/o sobre
el preu de lloguer d'esquís.

4. El 25 °/o de descompte sobre el preu de les lliçons del pro-
fessor d'esquís.

5. La guarda í custòdia gratuites dels esquís en el guarda-
esquís installat a la vall de Núria per la Societat del Ferrocarril.

6. Els Magatzems «Santa Eulàlia », Boqueria, 3 i 5, lliuraran
gratuitament un pot de cera (sòlida o líquida, a elecció) per als es-
quís, als posseïdors d'aquestes targes. També sortejarà valuosos
presents, que consistiran en efectes deportíus, entre els titulars de
les targes; aquests sorteigs s'anunciaran oportunament.

Nota. —Tant la Societat del Ferrocarril com l'Administració del
Santuari i la Direcció de l'Hotel de Núria, es complauen a mani-
festar que el que es recapti amb les Targes Deportives serà desti-
nat a fomentar i desenrotllar els esports a Núria.

El CENTRE, amb la seva cooperació directa, contribuirá a fo-
mentar i desenrotllar l'esport a Núria.

Els socis de] CENTRE poden adquirir les targes al preu de 12
pessetes.

CONFERÈNCIES

L'acampada collectiva de la Secció d'Esports de Muntanya a
a Sant Maurici. —El dia 6, el senyor Joan Queralt í Oliva donà la
seva anunciada conferència sobre aquest tema.

En començar la seva dissertació explicà l'origen i organització
d'aquesta acampada i remarcà la participació en la mateixa d'un
bon nombre de senyoretes.

A continuació descrigué el viatge, el qua] s'efectuà, d'anada i
tornada, en autocar pels 32 acampadors que lli prengueren part.

Després de fer una descripció de la installació del campament
enumerà les excursions i ascensions que realitzaren a Peguera,
Basiero Oriental i Occidental, Ratera, Encantats Occidental, Sube-
nulls, Comoloformo i Biciberri, 1 subratllà la participació de les
senyoretes acampadores, en bona part d'aquestes ascensions.
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Amb tot detall i atinats comentaris explicà la vida que feien al
campament, així com el viatge de retorn i el sopar de comiat dels
acampadors, tres dies després, a Sant Sebastià.

Posà de relleu l'èxit que, amb aquest campament, assolí la Sec-
ció d'Esports de Muntanya, la qual l'organitzà.

Serres de Montagut.—Els dies 13 i 20, el senyor Francesc Blasi
i Vallespinosa donà dues conferències, que foren anunciades pri-
mer sobre aquest tetua, el qual substituí després pel de «Riberes
del Gaià».

D'aquesta conferència, que fou il.lustrada amb magnífiques pro-
jeccions, ens abstenim de donar -ne aquí un extracte, puix que, pel
seu interès, publica el text integre el BUTLLETÍ.

Mitja excursió pels Alps francesos. El Dauphiné.—El senyor
Albert Oliveras i Folch, el dia 27, donà una conferència, illlustrada
amb projeccions, sobre una excursió al Dauphiné (Alps francesos).

El conferenciant exposà les adverses condicions atmosfèriques
que trobaren en aquesta excursió, que els obligà a reduir ]'activitat
muntanyenca a límits molt estrictes.

Després, el tema que anà exposant detalladament fou la des-
cripció de la regió dels voltants de La Bèrarde, La Grave, l'ascen-
sió al Pic Coolidge i la travessia de la bretxa de la Meige.

I, finalment, explicà ]'organització professional dels guies, la
xarxa de refugis confortables i la propaganda turística, elements
que posen a l'abast de la gent llocs abans inaccessibles i que es
comparen favorablement amb les condicions nostres d'una ma-
nera acusada.

SECCIO DE FOTOGRAFIA

Durant aquest mes aquesta Secció ha realitzat les següents ex-
cursious. dia 1, a Montserrat; dia 8, a Sant Cugat del Pecó (Cas

-telladral); dia 15, a Montserrat; dia 22, a Guardiola, Sant Julià de
Cerdanyola, santuari de Falgars i Pobla de Lillet, í e] dia 29, a Sant
Pere de Ribes i Canyelles.

CINEIS-rES AINICIONATS

Art, reportatge i tecnicisme. —El dia 19, tingué lloc la inaugu-
ració del Curs 1931-1932 de la Secció de Cineistes amateurs. Des-
prés d'unes paraules del senyor Francesc Blasi, President de la
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Secció de Fotografia, el senyor Fontanet féu un resum de les tas-
ques desplegades en el curs passat, í avançà les projectades per a
l'actual. El cinema amateur, les primícies del qual foren elogiades
l'any passat quan es projectaren en aquest CENTRE, amb l'aporta-
ció de nous clements adquirirá niés volada i acomplirà la seva
comesa educativa.

Aquesta comesa fou reflexada pels socis del CENTRE que pren-
gueren part en el Congrés Hispano-Americà de Cinematografia, els
dirigents del qual quedaren admirats dels coneixements tècnics
i pràctics que posseeixen els ponents.

Aquests coneixements anava a exposar a la pantalla el confe-
renciant, davant d'un públic selecte i nombrós, tan nombrós que
omplia el saló de gom a gom.

La projecció de les cintes assolí un èxit grandiós. En elles esta-
ven representats l'art, el reportatge i la tècnica, i en cada una d'a-
questes fases el senyor Fontanet posseeix una brillant preparació.

Entre els assistents a l'acte s'elogiava la traça del cameraman
i, sobretot, els trucs inesperats que estan a l'abast del cinema ama-
teur, quan aquest setè art està a les mans d'un individu estudiós
i observador. Hom exposà que es trobarien pocs cameramens pro-
fessionals que superessin i, potser, que arribessin a la producció
del senyor Fontanet.

NOTA IMPORTANT

Dintre de la Secció de Fotografia ha sorgit la sub-secció de
cíneistes aficionats, que ja compta amb més de 25 agrupats.

Cada tercer dijous de mes, a les deu de la vetlla, aquesta sub-
secció celebra sessions de Cinema amateur, en les quals tots els
agrupats tenen dret de projectar les cintes per ells impressionades,
i exposar els dubtes 1 dificultats que els hagin suggerit les matei-
xes. A més, cada primer dijous de mes, a les den de la vetlla, els
cíneistes amateurs es reuneixen en sessió íntima en el local del
CENTRE.

Com es pot constatar, el cinema amateur d'antuvi ha pres gran
increment entre els socis de la Secció de Fotografia del CENTRE,
la qual cosa féu que alguns significats dels seus elements partici-
pessin, amb reeixit èxit, en les tasques del Congrés Hispano-Ame-
ricà de Cinematografia celebrat fa poc a la nostra-cíutat. El CEN-
TRE, doncs, hi ha fet un paper lluïdíssím. Ha estat una de les po-
ques entitats que s'ha preocupat de l'obra cultural del cinema,
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quan gairebé tots els congressístes miraven aquest art només com
un mitjà d'explotació.

Presentaren ponències a l'alludit Congrés el consocí senyor So-
ler i Biosca, el qual presentà les següents conclusions:

1• a Que en territori nacional no es permeti l'exhibició de car
-tells anunciadors de pellícules redactats en idiomes estrangers.

2. a Que a fi d'evitar el paorós problema de ]'atur forçós, es
procuri per tots els mitjans legalment possibles que els esmentats
cartells siguin fets al país, per artistes i obrers nostres.

3. a Que taiit aquests cartells com els que es tinguin de fer ací
el día que tinguem un cinema nacional, tal com hom proposa en
aquest congrés, els cartells anunciadors siguin fets en les mides
dites «universals», que són les que han adoptat molts països que
pertanyen a la «Federació Internacional de Societats d'Estandar-
dització», a la qual pertanyen ja 15 països, si bé Espanya no hi
figura encara.

En Delmir de Caralt i Puig, proposà: a) Entrada lliure de
drets de duana per als aparells i accessoris de cámara, laboratori,
muntatge, projecció, etc., per a exclusiu ús de l'aficionat. —b) Entra-
da lliure de drets de duana per a les pellícules de 9'5 i de 16 m/m.-
c) Entrada lliure de drets de duana per a la pellícula major des-
tinada a ésser tallada, perforada i bobinada per a aparells d'a-
ficionat.

El consoci senyor Fontanet i Manén, exposà les conclusions:
1. a Obligació que han de tenir les cases importadores de material
cinematogràfic de 9'S i 16 ni/ni., de fer una edició periòdica de trac-
tats de técnica del Cine, traduïts a l'idioma oficial, per tal de fo-
mentar la biblioteca del tecnicisme mundial.-2. d Fomentar la
creació de laboratoris, per tal de procurar al cineista aficionat
tots els elements indispensables per a la seva elecció. -3. a Procu-
rar la introducció de pellicula positiva i negativa de 9'5 i 16 mjm. per
tal de combatre els preus de la pel.lícula de sensibilitat inversible,
i no assimilar -se al procediment professional.-4. a Llibertat ab-
soluta d'intr oducció de pellícula de sensibilitat negativa i positiva
de 9'5 i 16 mim., i no admetre de monopolitzar cap marca ni patent
aquesta introducció, amb franquícia total de duanes. -5. a Dema-

nar el favor oficial per a la compra i introducció de pellícula sense
perforar, amb el fi que pugui ésser manufacturada a Espanya la
de 9'5 i la de 16 ni/m., amb franquícia de drets de duana.
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El consoci senyor Joan Sàbat, recolzà la seva tesi en les con-
clusions: A. La creació de dos Instituts de Cine Pedagogía, l'un
a Madrid i l'altre a Barcelona.—B. Que per a portar a terme la
formació d'aquests Instituts sigui nomenat un comitè que estruc-
turí les bases per les quals s'han de regir; formaran part d'aquest
comitè els elements que han demostrat i poden demostrar major
capacitat per a tal comesa. —C. Una vegada el comitè alludit hagi
confeccionat el pla per a la formació de I'Instítut de Cine Pedago-
gia, el lliurarà al Govern í a la Generalitat, per tal de coordinar
conjuntament la formació i implantació d'aquest pla, í les relacions
internacionals que pugui tenir, al fi indicat.—D. A més, aquest
comitè constituirá una ponència per tal d'estudiar la forma de dur
a terme la implantació d'una o diverses escoles de Fotografia i de
Cinematografia, en tots els seus aspectes, amb el fi que així pugui
crear-se el vertader professionalisme.

En F. Blasi i Vallespinosa, presentà una comunicació sota el
títol «Iniciativa i cooperació del Centre Excursionista de Catalu-
nya a l'obra cultural del cinema».

Totes les ponències foren acceptades í elogiades i per tal que
pugui apreciar-se la seva influència en l'obra del Congrés, a con-
tinuació publiquen les conclusions aprovades per aquest. Diuen
així:

SEcció TERCERA

Cine cultural i educatiu

El Congrés acorda recomanar als Governs adherits:
Primer.—La creació d'organismes que impulsin i orientin el ci-

nema educatiu, cultural i auxiliar de la indústria.
Segon. —La supressió dels drets de duanes i l'establiment d'una

franquícia postal a profit de tota classe de pel.lícules culturals i edu-
catives, i la consideració favorable del projecte de convenció que,
sobre aquesta matèria, ha estat circulat per la Societat de Nacions.

Tercer.—Que procurin fomentar el «cinema» d'aficionats pels
mitjans que cada Govern tingui per convenient.

Quart. —La conveniència de dictar una disposició oficial que
estableixi en tot programa cinematogràfic un tant per cent de temps
dedicat a pel.lícules de caràcter cultural i educatiu, una part del
qual estigui comprés per bandes culturals ibero-americanes.
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Cinquè. —L'exempció d'impostos de tota classe per a la projec-
ció als salons públics de pellícules de carácter cultural í educatiu.

Sisè. — Establir una eficaç coordinació per mitjà d'organismes
d'enllaç entre els productors de pellícules de carácter cultural dels
distints països ibero-americans i l'Institut Internacional de Cine-
matografia Educativa; i

Setè. —Que, per tal com l'aplicacíó de la cinematografia a l'en-
senyança, ensems que és un poderós auxiliar de la labor pedagò-
gica, fomenta la indústria cinematogràfica, els Governs estudiïn
i determinin els mitjans per a aconseguir que totes les Escoles,
Instituts i Universitats comptin amb el material adequat per tal que
el cinematògraf pugui ésser utilitzat en les lliçons i conferències.

Considerant que el cinema és un instrument social per a preve-
nir els accidents del treball, per a la propaganda de l'estalvi i del
mutualisme, per a la difusió i coneixement de les assegurances so-
cials, per a la lluita contra l'atur forçós mitjançant l'encarrilament
dels estols d'obrers sense collocació envers zones i especialitats de
treball no congestionades, per a la millora de l'habitació popular
pel coneixement del règim de cases barates, el Congrés acorda in-
vital' els Governs adherits a introduir o intensificar l'ús del cinema
en els serveis de cultura social de Llurs Ministeris o departaments
de Treball.

El Congrés acorda recomanar als Governs adherits l'ajut eco-
nòmic a les entitats o institucions que emprin el «cinema» com ins-
trument cultural i educatiu.

El Congrés acorda aconsellar als Governs adherits que, per
tal d'obtenir tots els negatius, adoptin el pas universal í, per a fins
culturals, el transport al pas de 16 mil.límetres; que obrin, així ma-
teix, un concurs entre els tallers mecànics de cada país per arribar
a aconseguir i adoptar un tipus de projector de pas estret.

Cineclubs

El Congrés acorda recomanar molt especialment l'estudi i or
-ganització d'un Cineclub Ibero- Americà, o qualsevol altra entitat

similar, que tingui per objecte donar a conèixer als cineastes dels
diferents països les pel.lícules produïdes fins ara a Hispano-Amè-
rica, les quals estan fora de llur coneixement perquè, en haver re-
bassat l'esfera de llur explotació comercial interior, no han trobat
cotització en el mercat estranger.
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Recomanació

El Congrés recomana als Governs adherits l'estudi dels treballs
presentats pels senyors Lluís Gómez i Mesa, Ernest Giménez í Ca-
ballero, Cast Fernández i Shaw, Leopold Alonso, Joan Pacheco i
Vandel, Lluís Linares i Becerra, Antoni Barbero, senyoreta Elvira
García i García, senyor Gustau Adolfo í Otero i el publicat per
l'Institut de Cinematografía Educativa de la Universitat de San-
tiago de Xile.

Vot

La Cinematografia ibero-Americana ha de tenir tendència a con-

vertir -se en un auxiliar artístic per a la realització de la bellesa

al servei de la vida i de les idees.

SECCló QUARTA

Problemes fonètics que planteja el cine parlat

Respecte a la forma o rnodalitat de pronuncíacíó que ha d'em-

prar-se en les pellícules parlades en espanyol, el Congrés ha pro-
curat tenir en compte els diversos valors, realitats, interessos i

sentiments dignes d'ésser considerats en tan viva i delicada qües-

tió, i comprenent la impossibilitat de trobar una fórmula simple

que definís els distints aspectes d'aquesta matèria, i orientés amb

la necessària claredat els productors i artistes davant les dificul-

tats de cada cas, decideix adoptar els acords que, punt per punt,

s'exposen en els següents termes:

a) Noticiaris, Informacions.
Explicacions i comentaris verbals de noticiaris i de pellícules

documentals, informatives i de viatges: pronunciació culta de qual-

sevol país de paria espanyola

b) Assumptes històrics.
1. Pellícules d'assumpte històric espanyol o hispano- americà

de l'època colonial: pronunciació castellana correcta,

2. Pellícules d'assumpte històric hispano- americà a partir de

la Independència: pronunciació culta del país a qué es refereix

l'assumpte.
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3. Pellícules d'assumpte històric estranger: pronunciació cas-
tellana correcta.

c) Assumptes literaris,
1. Pellícules d'assumptes de la literatura clàssica espanyola

í hispano-americana de l'època colonial: pronunciació castellana
correcta.

2. Pellícules d'assumptes de la literatura hispano-americana,
a partir de la Independència: pronunciació culta de qualsevol país
de parla espanyola, a excepció d'aquelles pellícules l'ambient de
les quals requereixi l'accent o matís peculiar d'un país determinat.

3. Pellícules d'assumptes literaris estrangers: pronunciació
correcta castellana.

d) Assumptes d'ambient modern.
1. Pellícules d'ambient modern espanyol o hispano-americà,

que representin costums populars: pronunciació peculiar de la co-
macar o regió a qué es refereixi,

2. Pellícules d'ambient modern espanyol o hispano-americà,
relatives a costums cultes: pronunciació culta del país a qué es
refereixin.

3. Pel•lícules d'ambient modern estranger, de costums cultes o
populars: pronunciació culta castellana.

e) Assumptes diversos.
1. Pel.lícules d'assumptes imaginaris sense localització geogrà-

fica: pronunciació correcta castellana.
2. Pel.lícules parlades de dibuixos animats o de qualsevol gè-

nere semblant: pronunciació culta de qualsevol país de parla cas
-tellana.

Cony aspiració relativa a cada un dels punts indicats, en bene-
fici de la realització artística de l'obra, el Congrés recomana la
importància de curar, en l'elaboració de les pel.lícules parlades, la
unitat prosòdica necessaria entre personatges d'un mateix medi
i ambient.

El principi de propietat o fidelitat de la interpretació imposa

l'ús del llenguatge popular de cada país o regió als actors que re-

presentin tipus o personatges populars.
Aquestes conclusions no comprenen els països ibero- americans

de parla portuguesa, els quals establiran les normes idiomàtiques

de llur cinematografia.
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Correccíó i propietat del llenguatge al cíneinatògraf

El Congrés decideix adoptar les següents conclusions:
1. a En la retolació de les pellícules hauran d'atendre a la cor

-reció, sobrietat i claredat del llenguatge així com a l'acurada pre-
sentació deis textos, i s'evitarà que la impropietat o la prolixitat
deis mateixos o llur difícil lectura perjudiquin l'efecte de l'obra;

2. a En la redacció deis textos de les pellícules parlades se se-
guirà ]'ús correntment practicat en la liter atura espanyola i hispa-
no-americana, atenent-se al tipus normal del llenguatge culte o li

-terari en les pellícules d'assumptes generals o estrangers, i utilitzant
en les de caràcter i ambient local, els modismes í peculiaritats que
puguin convenir en la mida que les exigències artístiques i econò-
miques de l'obra permetin.

Recomanació

Els Congrés recomana als Governs adherits l'estudi dels tre-
balls presentats pels senyors Tomàs Navarro i Tomás, Pau Abril
de Vivero, Àngel Antera i Eduard Fournier i Quirós.

Respecte al terna «Problemes fonètics que planteja el cine par-
lat» el senyor delegat de Costa Rica salvà el seu vot per les raons
que in extenso figuren a l'arxiu del Congrés.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Ha efectuat durant el mes de novembre les següents excursions:
dia 1, a Matagalls; dia 8, a Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau,
coll de Terrades, castell de Sabassona, Roda i Vic; a Sant Llorenç
del Munt; dia 22, a Montsoriu i Santa Fe; al monestir de Poblet en
autocar; día 29, a la cova del Drac i Sant Llorenç del Munt.

El dia 19, convocats per aquesta Secció, es reuniren els repre-
sentants de les entitats que practiquen els esports d'hivern a
Catalunya, i confeccionaren el següent programa de concursos:

A LES PISTES DE LA MOLINA

3 gener. —Cursa social del C. E. de Gràcia.
10 gener. —Cursa social del Club Muntanyenc Barcelonés (Tro-

feu Galofré).
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17 gener.— Tercer campionat local del C. E. de Sabadell.—Cam-
pionats socials del C. E. Rafel de Casanova.

24 gener.— Tercer aplec dels esquiadors de Gràcia (fons inter-
clubs).

31 gener, 1 i 2 febrer. —Cursa comarcal pí.renenca, cursa de bai-
xada del Puigllançada (social), curses per equips mixtes, senyore-
tes i juniors, (CENTRE).

7 febrer. —Cursa de descens del Puigllançada (social del Club
muntanyenc Barcelonès).

14 febrer. — Campionat de Catalunya de fons (CENTRE).
21 febrer. —Trofeu Rafel Jover (social de l'Ateneu Enciclopèdic

Popular).—Primer campionat de Sant Martí (Agrupació Cultural
Francesc Aragó i Agrupació Excursionista Icària).

28 febrer. —Cursa de fons interclubs (Club Muntanyenc Barce-
1onès).

6 març.— Primer campionat del Vallès (C. E. del Vallès i C. Ex-
cursionista de Terrassa). —Cursa de parelles mixtes i Campionat
de Catalunya de salts (interclubs) (CENTRE).

12 i 13 març. — Campionats d'Espanya de fons i Salts (CENTRE).
20 març. —Cursa de mig fons (interclubs) (A. E. Catalunya).
27 març. —Cursa social de 1'A. E. Pedraforca.
3 abril.—Cursa d'alta muntanya per equips (interclubs) (CENTRE).

A NÚRIA

24 gener.— Primer campionat del Vallès (C. E. de Terrassa í
C. E. del Vallès).

20 març. —Cursa de velocitat (descens de Nou Creus) (C. E. Ra-
fel de Casanova).

10 abril.—Cursa de velocitat (descens del Puigmal) (CENTRE).

SECCIO DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Les terrasses de Catalunya.—D'acord amb el pla projectat per
aquesta Secció, la conferència amb la qual inaugurà el Curs 1931-
1932 versà sobre l'esmentat tema. Fou donada pel professor doc-
tor Jaume Marcet i Riba, soci del CENTRE.

Amb unes paraules prèvies, el President professor Pau Vila féu
la presentació del conferenciant i donà per inaugurat el curs.
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El conferenciant comentà la transcendència que tingué per al
nostre país la Reunió Extraordinaria de la Societat Geològica de
França a Barcelona, l'any 1898, organitzada pels inoblidables geò-
legs catalans, el canonge Dr. J. Almera, l'enginyer En LI. M. Vidal,
i N'A. Bofill i Poch, membres de l'Acadèmia de Ciències de Barce-
lona i del CENTRE. Aquella reunió culminà el període d'exemplar
activitat en l'estudi de les ciències geològiques i en especial de la
geologia catalana.

Hom féu remarcar que, ainb aquella oportunitat, un cert nombre
de geòlegs francesos deixaren el camp normal de llurs recerques í es
posaren en contacte personal amb la nostra geologia. Aquella visió
directa els permeté d'obtenir una visió sintética de la geologia ca-
talana, la qual cosa contribuí, des d'aquella data, a afermar les in-
eludibles conexions de la geología francesa anib la del nostre país.

L'estudi de les relacions entre la hidrografia i la tectònica de
Catalunya fou un dels resultats potser de niés gran interès geo-
gràfic. Fou, precisament, el malaurat geòleg francès M. Dollfus - re-
centment perdut per a la Ciència - el qui presidí la reunió extra-
ordinària de Barcelona el qual copsà el curs anormal dels nostres
principals rius, que en Llur gran majoria tallen perpendicularment
les serralades litorals i, en general, són normals a la direcció de
les capes geològiques.

El nostre consocí féu remarcar que l'estudi de les terrasses de

Catalunya ha estat honorat més tard per gran nombre de geòlegs,
í corn ha estat tema preferent d'estudi en llurs recerques a Cata-
lunya. Ell mateix, amb collaboració amb el professor senyor Pau
Vila, iniciaren un pla de gran activitat al Seminari de Geografía
dels Estudis Normals de l'extingida Mancomunitat de Catalunya,
pla ben promptament estroncat en 1923, al dissoldre's aquell labo-
riós centre d'estudi 1 de recerca.

El darrer Congrés Internacional de Geografia a París, al qual,
junt amb el professor senyor Pau Vila representaren el Govern de
la Generalitat de Catalunya, l'estudi de les terrasses atragué l'a-
tenció de nombrosos geòlegs; i, ben naturalment, aquella oportu-
nitat fou aprofitada per a exterioritzar a l'Assemblea l'estat actual
i el camp d'estudi (le les terrasses catalanes.

El conferenciant palesà l'interès d'aquells estudis, geogràfica
i geològicament, especialment en el que fa referència a la investi-
gació de la fisiografia, la paleogeografia i l'evolució de la xarxa
hidrográfica a Catalunya, i també la cronologia i el sincronisme
de les formacions que integren les terrasses.
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Per tal de mostrar intuïtivament aquest interès i fer remarcar
la importància del coneixement de les terrasses, per a una racional
explotació de les seves terres í un millor rendiment agrícola í in-
dustrial, es féu un recorregut gràfic, amb projecció de diapositives,
per les valls del Llobregat, de l'Anoia i del Cardener. Darrerament,
es donà tina ràpida visió de les terrasses litorals, amb projecció
de diapositives de les costes de Garraf, per mostrar l'interès ex-
cepcional que tenen en l'estudi de la paleogeografía de la mediter-
rània catalana.

Un nombre molt selecte i reduït de conreadors dels estudis fí-
siogràfics a Catalunya. iniciaren l'interessant pla de conferències
geogràfiques, encaminades a facilitar i esperonar el desenvolupa-
ment d'aquells estudis al nostre país.

SECCIÓ D'ARQUBOLOGIA 1 HISTORIA

Els darrers descobriments t'ets per Sir Evans a l'Illa de Creta.
Reia] temple-sepultura de Minos.— Aquesta Secció inaugurà el
Curs 1931-1932 amb una conferència del seu President, senyor Pe-

legrí Casades i Gramatxes, en la qual féu un relat minuciós dels

descobriments que l'insigne arqueòleg anglès Sir Evans última-

ment ha fet a l'Illa de Creta. El senyor Casades illustrà la seva
conferència amb escaients projeccions. El dia 26 donà una segona

sessió sobre el mateix tenia.

L'església de Sant Martí Sarroca. —El dia 19, el Dr. Josep Gar-

rut donà la seva anunciada conferència sobre aquest tenia.

El conferenciant en començar féu una ressenya de l'excursió

a Sant Martí Sarroca. Es referí a l'origen de l'església d'aquesta

població, tenia principal d'aquesta conferència, i en féu una sus-

cinta crítica en el seu aspecte arqueològic i arquitectònic. Remarcà

que l'obra primitiva de la niateixa, data del segle x, reconstruïda

el segle xii, i és un bell exemplar romànic.
Descriví la part exterior de l'església, i molt detingudament el

portal romànic.
Féu també una descripció minuciosa de la part interior, i re-

marcà la importància de l'absis, el qual per la seva arquitectura és

únic a Catalunya.
Tractà del cimbori, de la nau, dels diversos altars, d'entre els
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quals féu una especial menció del de la Mare de Déu de la Can-
dela pel seu retaule gòtic, del primer terç del segle xv, atribuït a
Lluc Borrassà, conegut per «L'Esclau ».

Dedicà uns mots molt escaients a la Imatge de Nostra Dona de
Sarroca, retrobada amb motiu de les obres que s'hi realitzaren
l'any 1906.

El Dr. Garrut illustrà amb nombroses i magnífiques projeccions
la seva conferència i posà fi a la mateixa recordant aquell eloqüent
paràgraf del sermó que hi predicà el P. Frederic de Berga en la
diada inaugura] de les obres de restauració del temple: «Conser-
veu-lo bz; no permeteu que mans barroeres tornin a desfigurar-lo».

Visita al Gremi de Revenedors. —El diumenge, dia 29, els socis
d'aquesta Secció senyors Casades, Joan í Gabriel Roig i Font,
Vilaseca, Garrut, Damians i Calvó, efectuaren la seva anunciada
visita al local del Gremi de Revenedors d'aquesta capital, situat
a la Plaça del Pi, núm. 3.

Galanament acompanyats pel senyor President de] Gremi, els
assistents passaren, de primer, a la capella que l'entitat ocupa des
del segle xv en l'església de Santa Maria de] Pi, í que està dedicada
al Patró del Gremi, Sant Miquel Arcàngel, on els foren mostrats
els objectes sagrats pertanyents a aquella antiga corporació, cons

-tituïts per diferents exemplars d'indumentària litúrgica, reliquiarís
i d'altres, tots ells molt interessants, dels quals forma part un no-
table missal imprès a Madrid en el segle xviii.

Tornats una altra vegada al local de] Gremi, hi admiraren les
diverses i notables pintures gòtiques que s'hi guarden, procedents
de la capella, entre elles una de ben coneguda, que representa Sant
Miquel Arcàngel. Es delectaren, també, en la contemplació del no-
table grup escultòric, que integra el misteri, propietat de la ma-
teixa Corporació, i el qual és obra de Damià Campeny.

Després d'escoltar les interessants explicacions del President
de l'entitat i d'agrair-li les seves amabilitats, es donà per acabada
la visita.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SLIMARIS RESUMITS

CLUB MUNTANYENC BARCELONÉS

Itineraris per la Vall Perrera. 1931-16, 33.--Closas Miralles,
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Josep. La Geologia a través del temps. 1931-27.— Closas Mira-
lles, Josep. Les Comarques. 1931-38.

CIÈNCIA

Chevalier, Marcel. La Geologia del Pireneu Català. Curs 1931-
32-3.

PEÑALARA
Pílat, Rudolf. Las montañas de Checoslovaquia. 1931-281.-
Cuñat, Roberto. Peña Santa de Castilla, 1931-287.

LA REVUE DU SKI

lile. Jeux Olympiques d'Hiver. Lake Placid 1932. 1931-201.-
Tangwall, Thor. Les diffèrents essences du bois pour le ski.
1931-205.— Campell, Dr. Ubrich. Une traversée du Mont-Blanc
a skis. 1931-210.—Le Congrés de la Fédération Française de
Ski. 1931-221.—La Savoie et les sports d'hiver. 1931-242.-
Tavgvald, Thor. Les tremplins de Skis. 1931-246.

LA MONTAGNE

Hugonnet, Victor. L'Aiguille du Peigne, par la Face Sud. 1931-
273.— Breton, Henry de. La légende du Capéran de Sesgues.
1931-278. —Barrère, Capitain. Pic Central des Souffles. Point
culminant (3097,5 ni. [Ir.). 1931-284.— Neltner, Louis. Pierre
Termíer (1859-1930). 1931-295. —Ferré de Péroux, Mlle. de. De
Nice à Zermatt. 1931-337.— Steiner, Anndré. L'Escalade chez les
anciens. 1931-368.—XXI Concours International de ski. 1931-
385.

ALPINISME

Tézenas du Montcel, R. Sur la Face Nord des Grands Char-
moz. 1931-381.— Devies, Luden. Le versant des Etançons de la
Meige Orientale. 1931-391.— Voruz, Jean A. La Dent Blanche
(4.364 m.), 1931-395.

REVUE ALPINE

Gauckler, M. et P. Le Gerbier (2.107), 1931-49.— Henry, Pierre.
Les Propriétes mécaniques des couches de Neige. 1931-81.-
Solleder, Emil. Les derniers grands problemes de murailles
dans les Dolomites. 1931-89.— Regnault, Commandant. La ro-
che du Grand Galibíer (3.242 ni.). 1931-102.

LA GEOGRAPHIE

Malo, Henri. La Géographie et les Voyages au Musée Condé.
1931-117.— Groslier, George. Eaux et Lumières. Journal de
route sur le R-iékong cambodgien. 1931-141.

UNIONE LIGURE ESCURSIONISTI

Pascasí. Sulle Rive del Buthier. 1931-319.
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MONDE & VOYAGES. REvuE DE L'ACTUALITÉ UNIVERSELLE
Henry-Spont. Les Centrales Electriques Pyrénéennes. 1931-
293.

THE ALPINS JOURNAL
Carpe, Alien. The Conquest of Mt. Fairweather. 1931-221.-
O'Brien, Miss Minan E. In the Mont Blanc Massif and the
Oberland. 1931-231.

CONFERENCIES I EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE GENER DE 1932

Dia 8.—A les 10 de la uit, sessió de projeccions.

Dia 15.—A les 10 de la nit, el soci senyor Albert Oliveras i
Folch donarà una conferència, illustrada amb projeccions, sobre
el tema Escalades pel Pireneu.

Dia 22. —A les 10 de la Llit, el senyor Josep Rovira i Mas do-
nará una couferència, illustrada amb projeccions, sobre el tema
Aragó llegendari. - Records històrics i folklòrics.

Dia 29. —A les 10 de la nit, sessió de projeccions.

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 Fotografia

Dia 3.— Excursió a Marfà (Mofà) i Santuari de la Tosca.
Dia 10.— Excursió a Selva del Canip i ermita de Paret Delgada.
Dia 17.— Excursió a Vinaixa i Albi (comarca de Les Garrigues).
Dia 24.— Excursió collectiva a Núria (Seccions de Fotografia

i Cineistes Amateurs).
Dia 31.— Excursió a La Bisbal, Vulpellac i Peratallada.

ADVERTIMENT. —A les 10 de la nit del primer dijous, es projecta
-ran diapositives de triades colleccions dels socis, els nones 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, i seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.
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Secció d'Esports de Muntanya

Per al mes de gener aquesta Secció té en projecte sortides del

pràctiques i excursions amb esquís, les quals s'anunciaran opor-
tunament segons l'estat i l'abundor de la neu.

Dia 24.—Participació al Tercer aplec dels esquiadors de Gràcia.

Dia 31.—Cursa comarcal pirenenca i Cursa social de la bai-
xada del Puigllançada.

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

Secció de Geografia i Geologia

Dia 29.—A dos quarts de 8 de la nit, el senyor Manuel Ferrer
de Franganillo donarà una conferència sobre e] terna Com es fa
un mapa (nocions de topografia cartogràfica).

Secció d'Arqueologia i Història

Dia 13.—A les 7 de la tarda, el senyor Adrià Gual donarà uná
conferència sobre el tema Els amics inconeguts. Reflexions sentí-
mentals a l'entorn de certs retrats de museu.

Día 20.--A les 7 de la tarda, el soci senyor Francesc Blasi i
Vallespinosa donarà una conferència el tema de la qual será anun-
ciat oportunament.

Dia 27.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Joan Roig i Font
donarà una conferència sobre el tenia Del Cardener al Llobregat.

Aquestes conferències seran illustrades amb projeccions.

ADVERTIMENT

Es prega als concurrents a les excursions, visites i altres
actes, que no es descuidin de portar la insignia del CENTRE,
per tal d'evitar confusions amb persones que, titulant-se excur-
sionistes, 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 un SUPLEMENT de 192 pp.

Abonament: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ DE DESEMBRE DE 1931

Riberes del Gaià, per F. BLASI I VALLESPINOSA.— Itineraris
d'algunes excursions fetes per socis del CENTRE, durant l'estiu del

corrent any 1931

LAMINES

LXXIX L'àvia del mas d'En Fèlix. Les Piles. Vista de la pobla-
ció.—LXXX. Castell d'Orpí. Santa Coloma de Queralt. Campanar
de l'església parroquial.—LXXXI. Santa Coloma de Queralt.
Porta d'accés a l'església de 1'ex-convent de Santa Maria de Bell-
lloc. Castell de Seguer.— LXXXII. Santa Perpètua de Queralt.
Poble de Vallespinosa.—LXXXIII. Mare de Déu de Vilardida. Un
carrer de Vilardida —LXXXIV. Monlmell. Interior de l'església.
Conca del Gaià des del castell de Querol. --LXXXV. Conca de la
part alta del Gaià, vista des de Santa Perpètua de Queralt. Par-
ròquia de Montmell. —LXXXVI. Parròquia í castell de Montmell.

Castell de Marmellà, per F. BLASI i R. FLAQUER

Tallers Orà$es HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21



