
BLITLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

SUPLEMENT AL N.° 444	 MAIG DE 1932

Noticianí del mes d'abríl

Subscripció a profit de la família de l'excursionista Feliu Pont.
—Amb motiu del trist accident que ocasionà la mort al jove ex-
cursionista i soci de I'«Agrupació cultural Atlàntí.da», senyor Feliu
Pont, el CENTRE ha obert una subscripció, que ha encapçalat amb
50 pessetes, i a la qual s'han inscrit bon nombre de socis per tal
d'ajudar la dissortada família de l'excursionista accidentat.

La pedrera del Mèdol.—E1 CENTRE tingué notícia que s'havien
fet extraccions de la pedrera del Mèdol, per la qual cosa la Junta
Directiva s'adreçà al senyor Eduard Toda, President de la Comissió
de Monuments Històrics i Artístics de Tarragona, interessant-li
que es prohibeixi l'extracció per tal d'evitar que es destrueixi les-
mentada pedrera romana. El senyor Toda, en atent comunicat, ma-
nifestà a la Junta que la Comissió de Monuments envià a aquell
lloc la Guàrdia Civil a prestar la deguda vigilància, amb la qual
mesura diu que no han ocorregut noves violacions.

L'expressada pedrera, declarada monument artístic, havia d'és-
ser adquirida per l'antiga Diputació Provincial de Tarragona per
acord de la mateixa. Hong espera que, desaparegut aquel] orga-
nisme provincial, portarà a terme l'adquisició la Generalitat de Ca-
talunya.

La nova Secció de Cinerna.— Sollícitada a la Junta Directiva
autorització per constituir una Secció de Cinema, fou atorgada
l'esmentada autorització í aprovat el reglament pel qual haurà de
regir-se, i en quedar constituïda foren elegits per integrar la Junta
els següents senyors: President, senyor Francesc Blasi i Vallespi-
nosa; Vice-president, senyor Ignasi Canals i Tarrats; Secretari, se-
nyor Alfons Lagoma i Allué; Vocals, senyors Joan Prats i Vidal,
Josep M. » Galceran i Bonet, Lluís Masriera i Rosés, i Eusebi Ferré
i Borrell.
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CONFERÈNCIES

Sessions de projeccions.—Els dies 1, 8 i 15 es donà un cicle de
sessions en què es projectaren gran nombre de vistes de Catalu-
nya, amb les quals es féu una interessant divulgació de les belleses
de la nostra terra.

Festa Patronal i de la Medalla d'Or. —El dia de Sant Jordi, el
CENTRE celebrà aquesta Festa amb la solemnitat de costum. En el
número del BUTLLETÍ d'aquest mateix mes se'n dóna una detallada
recensió.

Pedraforca. Impressions d'escalades. —El dia 29, el senyor Al-
bert Oliveras i Folch donà una conferència sobre l'esmentat tema.

Féu la relació de tres curses diferents al Pedraforca tot creuant
la muntanya per llocs oposats. L'interès quedà reduït a la travessia
deis tres cims per tota la carena i al recorregut de la paret Nord
dels cims superiors. Les fotografies feren seguir les explicacions
pels indrets niés interessants de la muntanya, molts d'ells poc co-
neguts.

La paret Nord, que puja des del bosc de Gresolet fins a la cresta
superior, ha estat travessada totalment dues vegades en una sola
tirada de molt poques irregularitats, després de la quantitat d'as-
saigs, més o menys infructuosos, que ja descriu En Josep M. Gui-
lera en el seu llibre Excursions pel Pireneu i els Alps. L'extensa
relació d'aquesta escalada clou la part que En Guilera deixà
oberta en espera de l'esforçat muntanyenc que hagi trobat el camí
total de la banda més feréstega de la muntanya. Marica encara la
relació d'En Lluís Estaseu, com a cap d'aquestes travessies, en el
BUTLLETÍ, amb els horaris i detalls tècnics, de manera que deixin per
sempre més ben especificada aquesta nova via del Pedraforca.

SECCIÓ DE FOLKLORE

Refraner barceloní.—Després de la reorganització de la Secció
de Folklore, un dels primers actes que la mateixa ha organitzat ha
estat la conferència que sobre l'esmentat tema donà, el dia 20, el
senyor Joan Amades.

Referí prop d'un centenar de proverbis, en els quals surt retret
el nom de la ciutat, i explicà el significat i origen de cada un d'ells.

Remarca com alguns dels refrans alludits no són exclusius de
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la llengua catalana, sinó que fornien part de la cultura mediterrà-

nia, en la qual tant ha influït la força civilitzadora de la nostra

ciutat.
Advertí que alguns d'aquests refrans, per bé que aplicats a Bar-

celona, pertanyen al fons comú de la literatura popular i s'atri-

bueixen a casa nostra com també s'apliquen a altres localitats.

Féu observar la preponderància dels que enclouen un sentit

encomiàstic i laudatori en relació als que tenen un esperit càustic

i ridiculitzant.

SECCIO DE FOTOGRAFIA

Aquesta Secció, efectuà el día 10 una excursió al Santuari de
Cabrera.

AGRUPACIÓ DE CINEISTES

La tercera part del Concurs de Cinema, dedicada a l'«Escola
d'Argumentació », assolí el mateix gran èxit de les anteriors, i re-
sultaren tan interessants les sessions, per la qualitat i la quantitat
de les pellícules presentades, cony ho foren aquelles.

Els resultats foren els següents:

DIMARTS, 5 D'ABRIL

Medalla d'Honor del Centre. Tema: Arguments desenrotllats
amb títols. Tamany 9'/ 2 m/m.— Guanyà la del lema «La iniciativa
de l'aficionat està limitada pels mitjans econòmics », dues bobines
molt interessants i ben portades.

Lluitava contra «Pandilla», «Job» i «1929 ».

DIMARTS, 12 D'ABRIL

Medalla . d'Honor del Centre. Tema: Arguments desenrotllats
amb títols. Tamany 16 m/m.— Guanyà la del lema «L'Illa Deserta»,
quatre bobines d'un ritme accelerat interessant.

Lluitava contra «Camping a la Vall d'Astós», 22Uf film senzill»
i «Indis ».

Medalla d Or de la casa Kodak, S. A.—Es concedí a la del lezna
«L'Illa Deserta,,.

Les altres que es presentaren eren « "Turisme », «Vora els Estanys
de Sant Maurici », «Camping a la Vall d'Astós», «Indis» i «Un film
senzill ».
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Ampliadora Noxa, de la casa Baltà i Riba. —El Jurat, com ha
vingut fent durant tot el Concurs, separà els dos tamanys de films
presentats, i destinà a aquest tema els de 16 mim. Els de 9'I. mim
(assumptes infantils) queden per a la Copa d'A7gent dels Labora-
toris Enginys, que no tenia concursants.

Guanyà «Un film senzill », tres bobines força animades.
Lluitava amb «Goya».

DIMARTS, 19 D'ABRIL

Medalla d'Honor del Centre. Tema: Film d'Avantguarda.—So-
lament se'n presentaren en el tamany de 97 m/ni.

Guanyà «Fums de Glòria », un film capriciós í divertit.
Lluitava contra «Cabdell» i «Un conte d'Edgar Allan Pbe».
Copa d'Argent dels Laboratoris Enginys. —Per no haver-se pre-

sentat concursants el Jurat la destinà al tema infantil de 97., mim,
í va adjudicar-la al film que porta per lema «Pandilla», una bona
adaptació del conegut conte de Polzet.

Les altres presentades eren «Innocència» i «Job».
Estilogràfica de la casa Vda. d'Enric Riba.— Guanyà <Cabdell»,

un film interessant pels seus trucs engínyosos.
Lluitava amb «Cent metres d'humorisme ».

DIMARTS, 26 D'ABRIL

Telèmetre del Premi Filmo.—Es presentaren els lemes «Turis-
me», «Com graons per anar al Cel va pujant de penya en penya »,
«Sèrie Ciutat de Barcelona, n.° 3», «Vora els Estanys de Sant Mau-
rici», «Camping a la Vall d'Astós», «Un film senzill », «L'Illa De-
serta» i «Aigua ». Solarnent es projectà l'última pellícula, puix que
les altres ja eren conegudes del Jurat. Guanyà «Sèrie Cu itat de
Barcelona, n.° 3», una bobina esplèndida del nostre Aquàrium.

Copa d'Art del Cine-Nizo. Tamany 9'/, ni/m.—Es presentaren:
«Primer barceloní, després cineista», «Excursions per l'Alt Berga

-dà», «Cent metres d'humorisme» , «La iniciativa de l'aficionat està
limitada pels mitjans econòmics» í «Fusta de pi». Solament es pro-
jectà aquesta, puix que les altres ja ho havien estat anteriorment.

Guanyà «Fusta (le pi», una bobina descriptiva i ben compresa.
Copa d'Art del Cine-Nizo. Tamany 16 m/m.—Es presentaren:

«Sèrie Ciutat de Barcelona, n.° 3», «Vora els estanys de Sant Mau-
rici><, «Camping a la Vall d'Astós», «Turisme» i «Aigua ».

Guanyà «Aigua », una agradabilíssima bobina composta amb
traça 1 sentiment.
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Medalla de l'Atracció de Forasters. Films de color.—Entre «Del
Norte:> i «Notas de Color» el Jurat s'inclinà per la primera, per la

seva bobina curta «En la playa».
Premi Extraordinari del Centre. —Ultra les pellícules rebudes

en el Concurs, es presentà, amb obció a aquest premi, un film del
Club de Cineistes de Bèlgica, amb el lema «Le Carrefour», que és
l'únic que es projectà, puix que tots els altres ja eren coneguts.

Quedà atorgat al film «La dansa més bella».

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Durant aquest mes la Secció d'Esports de Muntanya ha efectuat
les següents sortides: Dies 3 i 4, excursió amb esquís al Santuari
de Corbera i als Rasos de Peguera; excursió amb esquís a les Nou
Creus. Dia 10, excursió amb esquís al puig dels Quatre Batlles,
coll del Pal, Puígllançada i La Molina; cursa de baixada del Puig-
liançada, en la qual es classificà en primer lloc el senyor Kaare
Hohle. Dia 14, excusió amb esquís al Puigmal per la coma de l'Em-
but; excursió amb esquís al Puigllançada; excursió amb esquís al
Puigmal; pràctiques d'esquís a les pistes de La Molina. Dia 24, ex-
cursió al Montgrós; excursió a Llinàs, Santuari del Corredor, Mon

-tal i Mataró; excursió ainb esquís a les Nou Creus; excursió al
castell de Requesens i el Puig Neulós.

Durant la segona quinzena d'aquest mes també s'han efectuat
diverses excursions amb esquís pels Alps suïssos, els itineraris de
les quals es detallaran en el número pròxim.

SECCIO DE GEOGRAFIA 1 GEOLOGIA

Una conferència del Professor Gaussen. —Amb motiu del viatge
que efectuà a la nostra ciutat l'illustre professor de la Universitat
de Toulouse, senyor H. Gaussen, es gestionà i s'obtingué qne ajor-
nés el seu retorn per tal de donar una conferència al CENTRE, sota
els auspicis de la Generalitat de Catalunya, la qual tingué lloc el
dia 6.

L'eminent geògraf féu un detallat estudi ainb el qual hom pogué
constatar com és coneixedor de la nostra terra. L'interès que as-
solí la conferència del senyor Gaussen fa que ens limitem a do-
nar-ne en aquest número una breu notícia, puix que oportunament
en publicarem una detallada ressenció.
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Iniciació a ¡'estudi geogràfic de la Maresrna.—E1 dia 29, el se-
nyor Pau Vila donà una conferència sobre el susdit terna, amb la
qual es clogué el cicle organitzat per la Secció de Geografia i Geo-
logia.

El conferenciant posà en evidència la configuració bastant re-
gular de la comarca de La Maresma, dita també Costa de Llevant,
i assenyalà la serralada parallela a la costa, tallada a Llevant i
Ponent per dos rius, pel Tordera í pel Besòs, i solcada per un
seguit de rieres vagament paralleles. Quant a la composició rocosa
del terreny, hom troba també una uniformitat semblant: es tracta
d'una serralada de constitució granítica, encara que amb un nucli
paleozoic al Montnegre, i un altre de triàsic silúric a Montgat. En-
cara que cal fer constar que aquesta simplicitat litològica és només
aparent, puix que hom ha classificat més de tres milers d'exem-
plars de roques diferents.

Passant a la geognòsia de la comarca digué que possiblement
es tracta d'un batolit immens sobrerealçat, i que fou cobert per
unes formacions primàries i secundàries, de les quals queden re-
talls al Montnegre i a Montgat.

Prosseguí explicant detalladament les diverses evolucions geo-
lògiques i tectòniques í la físíogràfica del terciari i els fenòmens
actuals tal com la descomposició del granet en caos granícs i en
un mantell continuat de saulá sobre les terres, i les formacions
dels deltes del Tordera í del Besòs.

En estudiar el clima, la temperatura i la pluviositat donà a co-
nèixer una colla de dades que demostren a bastament que el clima
de La Maresma, o Costa de Llevant, és molt millor que el de la
«Cote d'Azur», on la tramontana que baixa dels Alps refreda bas-
tant aquella regió, tan excellentment conquerida pel turisme mun-
dial, gràcies a la bona política seguida per les agrupacions turísti-
ques de la nació veïna.

La Maresma amb el Pla de Barcelona i les Costes de Garraf
í del Baix Penedès són indubtablement les comarques de Catalu-
nya on el clima és més temperat. A l'hivern els dies de fred són
escassos, i a l'estiu la marinada evita sentir la xardor que en altres
llocs tant molesta. Això és el perquè tota aquesta llenca de terra
és avui dia un lloc on a l'estiu els estiuejants s'aboquen en gran
quantitat, i són molts els qui, encisats del clima i tenint en compte
la proximitat de Barcelona, hi resten durant tot l'any.

La Maresma és un veritable escenari grec, i en la seva vegeta-
ció bosquetana hom troba la garriga, el pi pinyoner, el pi para-sol
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i l'alzina. En míg aire de la serra í a les valls hi ha el garrofer,
l'olivera i el taronger, avui dia aquest en no gaire quantitat. La
vinya, que arriba fins arran de bosc, produeix a les valls atempe-
rades, com a les d'Alella i Teià, un vi de qualitat exquisita. A la
terra plana, rublerta de sínies que la sadollen d'aigua subterrània,
es cullen tota rnena de productes hortícoles, des del pèsol a la pa-
tata, productes aquests que, malgrat de llur perfecta industrialitza-
ció, travessen les fronteres vers els mercats de Londres, París, Lió,
Ginebra, Tolosa, Perpinyà, etc. Aquesta exportació és una venta'

-ble riquesa que ha portat l'agricultura de La Maresma a collocar-
se al primer lloc de l'agricultura catalana.

Des de fa alguns anys a Vilassar de Mar hi ha unes extenses
plantacions de clavellines que, gràcies al clima d'aquella vila, per-
meten d'exportar arreu de la Península i en mesos freds, cony el
febrer, una gran quantitat i una gran varietat de clavells.

Seguí alliçonant l'auditori explicant el procés de poblanient de
les viles i pobles d'aquella comarca, tot passant pel prehistòric,
pel romà i pel medieval.

Recalcà la importància de l'ancestral industrial de teixits de
punt, i la navegació del segle passat a les Amèriques, amb la cons-
trucci ó de vaixells a diverses drassanes escampades per la riba de
la mar, com les de Matará, Vilassar, Masnou, Arenys, etc.

En posar fi a la conferència es projectà una collecció de diapo-
sitives que foren una bella illustració de la mateixa.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA 1 HISTORIA

Una petita ciutat prehistòrica. —El dia 12, el senyor Joan Bassa
i Armengol donà una interessant conferència, en la quìl descab-
del l à el suggestiu tema que encapçala aquestes línies.

El conferenciant féu una ressenya històrica de la petita vall de
Rocabruna (Bages), í remarcà ensems les seves característiques
excepcionals de clima i de vegetació; assenyalà aquests fets com
produïts per la influència de la zona volcànica d'Olot, i indicà que
la formació de la mateixa vall és obra de la depressió produïda
després d'alguna de les activitats volcàniques. Assenyalà l'empla-
çament de tres poblacions veïnes de la historiada, les quals foren
Oliva (Nou Sants), Avellanadell i Miralles, totes tres desaparegu-
des; donà la data probable de llur desaparició a mitjan segle xv,
possiblement en els forts i repetits terratrèmols que es produïren
en el segon quart d'aquest segle.
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Féu una lleugera descripció de l'església romànica actual, la qual
fou bastida - digué - sobre una església anterior destruida pels
seismes esmentats o en la guerra de Joan II per la reconquista del

Rosselló.
Seguidament passà a estudiar el castell, del qual féu un detingut

estudi, sí bé assenyalà que la total ruïna i el desgavell que hi reg-
nen dificulten molt la tasca exacta.

Afirmà que aquella petita comarca en entrar al segle xv era una
de les niés importants de Catalunya.

A continuació féu una petita ressenya de les 17 coves que hi ha
en els roquissers de la vall; digué que les circumstàncies de clima
foren aprofitades segurament per l'home prehistòric, la qual cosa
confirma la relatis a abundància de destrals, de pedra i de sílex, i
àdhuc un possible fallus de pedra.

Al poble hi ha la tradició que fou ciutat; segurament privilegi
que els féu extensiu alguna ciutat veïna; no obstant, degut a l'a-
bundància de coves, diqué que gairebé mereix els honors de ciutat
prehistòrica.

Història del Monestir de Montserrat. —El dia 20, el senyor Pe-
legrí Casades í Gramatxes donà una conferència illustrada amb
projeccions sobre un tema tan interessant com és Història del
Monestir de Montserrat, segons la novíssiuma obra de Dom An-
selm M. Albareda, O.S.B.

La música municipal de Barcelona en els segles XVIII i XIX.—
Mossèn Francesc Baldelló, el dia 27, donà una conferència sobre
l'esmentat tema.

Féu història del procés de la música municipal en els segles es-
mentats, segons es desprèn d'una copiosa documentació acoplada
després de no poques recerques a l'Arxiu de la Ciutat. Enumerà
les denominacions que hom ha donat a l'agrupació musical barce-
lonina, oposicions, places vagants, nomenaments, les reformes,
canvis i reorganitzacions que ha experimentat, la diversa indumen-
tària usada pels músics, instruments, etc.

En finalitzar la seva conferència féu l'aclariment del significat
del mot «ministril», molt usat en els documents munícípals, l acla-
ríment del qual s'ha pogut esbrinar per un document trobat fa poc,
segons el qual es confirma que els ministrils barcelonins formaven
una cobla d'instruments de vent i sonaven xirimies, cornamuses
i flaviols.
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BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SUMARIS RESUMITS

MAI ENRERA

Serrano, Antoni. Una tenda per a cada modalitat del camping.
1932-58.

LA REVUE DU SKI
XXI Concours International de Ski Chamonix- Mont-Blanc
10-14 février 1932.—III Jeux Olympiques d'Hiver. L'Equipe
Française a Lake Placid. '1832-105.— Dieterlen, J. Les descentes
de la Parsenn. 1932-115.

DIE ALPEN - LES ALPES

Maglin, Max. Der Petit Raimeux-Westgrat. 1932-168.— Leutelt,

Rudoif. Die Radohinesgruppe in den nord-Albanischen Alpen.
1932-179.— Gréloz, Robert La paroi nord de PAiguille de Trío-
Jet (3870 m.). 1932-187.

UNIONS LIGURE ESCURSIONISTI

Albino, T. Tana della Su fa. 1932-97.

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE

Capello, C. F. Les glaciers italiens du massif du Mont Blanc.
1931-777.

LA MONTAGNE (CLUB ALPIN FRANÇAIS)

Sniythe, F. G. L'expédition du Kamet en 1931. 1932-195. —Gui-
llaumin, A. & Piaux, L. La Bosse de la Momie. 1932-206. —Za-

borowska, Suzanne. Une Croisière au Spitzberg. 1932-215.

CONFERENCIES I EXCURSIONS PROJECTADES

PER AL MES DE JUNY DE 1932

Dia 3. —A les 10 de la nit, el soci senyor Joan Danés i Vernedas

donará una conferència sobre el tema Tossa de Mar. Descripció
de la costa, vila i rodalies.

Dia 10.—A les 10 de la nit, el senyor Joan Danés i Vernedas

continuarà la seva anterior conferència, sobre el tenia Tossa de
Mar. - Estudi arqueològic.
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Dia 17.—A les 10 de la nit, el soci senyor Lluís Creus i Vidal
dodanà una conferència sobre el terna La transformació d'Andorra.

Aquestes conferències seran il•lustrades amb projeccions.

Dia 30.—A dos quarts de 10 de la nit, de primera convocatòria,
o a les 10 de segona, tindrà lloc la reglamentària Junta General
ordinària de socis, segons prescriu l'article 20 dels estatuts pels
quals es regeix el CENTRE.

Secció de Fotografia

Dia 5.— Excursió a Montgrony.

Dia 12.— Excursió a Hostalric, Fogàs de Tordera i Estany de
la Júlia.

Dia 16.—A les 10 de la nit, tindrà lloc la reglamentària Junta
General ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se prou nom

-bre de socis, se celebrarà de segona convocatòria a dos quarts
d'onze. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentaris.

Dia 26. —Àpat de Comiat.
Dies 29 i 30 i 1, 2 i 3 de juliol.—Excursió a Saragossa, Luna,

Monestir de Rueda, Borja, Monestir de Veruela, Tarazona, Daroca
i Monestir de Piedra.

Secció d'Esports de i 1untanya

Dia 5.— Excursió en autocar a Guimerà. Dinar de clausura de
la temporada de neu, a l'Hotel de Vallfogona.

Dia 16.—A les 10 de la nit, tindrà lloc la reglamentària Junta
general ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se suficient
nombre de socis, se celebrarà de segona convocatòria a dos quarts
d'onze. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentaris.

Dies 23 al 29.— Excursió a Mallorca. Litinerari detallat d'a-
questa excursió s'anunciarà oportunaunent.

Secció de Geografia i Geologia

Dia 23.—A dos quarts de vuit de la tarda, tindrà lloc la regla-
mentària junta General ordinària de la Secció. En cas de no re-
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unir-se prou nombre de socis se celebrará de segona convocatòria
a les 8. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-

mentaris.

Secció d'Arqueologia i Història

Dia 1.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Pelegrí Casades i
Gramatxes donará una conferéncia sobre el tema La Processó de
Corpus a Barcelona. Origen, bans, entremesos, ordre la processó,
cursos que ha seguit, etc.

Aquesta conferéncia, ultra ésser illustrada amb la projecció
d'escollits diapositius, es projectarà un filni del senyor Lluís Girau
allusiu al Corpus.

Dia 8.—A les 7 de la tarda, el senyor Eusebi Ferré donará
una co herència illustrada amb projeccions, sobre el tema Cartago.

Dia 12.— Excursió a Girona.
Dia 13.—A les 7 de la tarda, tindrà lloc la reglamentària Junta

General ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se prou nom-
bre de socis, se celebrarà de segona convocatòria a dos quarts
de 8. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes reglamentaris.

Dia 15.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Feliu Duran i Ca-
nyameres donará una conferència illustrada amb projeccions, so-
bre el tema El Palau de Justícia de Barcelona i el seu Arxiu.

Dia 19.—Visita al Palau de Justícia.
Dia 22.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Antoni Saurí í Sirés

donará una conferència illustrada amb projeccions, el tenia de la
qual s'anunciarà oportunament.

ADVERTIMENT

Es prega als concurrenis 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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