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Catalunya país per als esquiadors

HOM diu, parlant de la nostra terra, que és essencialment un
país muntanyenc o un país mariner, i el bon sentit fa pren-

dre aquestes afírmácíons geogràfiques com a indicadores d'un con-
j unt, i no pas d'una manera absoluta. Amb aquest mateix criteri
havem posat el títol de Catalunya país per als esquiadors com
a capçalera d'unes ratlles, en el curs de les quals procurarem d'es-
tudiar les possibilitats que la nostra pàtria ofereix als qui practi-
quen els esports de l'esquí.

Ens limitarem a tractar dels Píreneus, això és, d'aquella part
de la serralada que, tot limitant -la, fa de capçal a Catalunya.
Aquesta franja muntanyenca és prou extensa i té a més prou am-
plària perquè ella sola pugui donar to a un esport í a un país,
í perquè, operant damunt d'ella, els catalans puguem ésser prou
coratjosos per a tractar de bastir-hi l'estructura d'un futur esport
nacional. Ens referim no pas solament als indrets en els quals ac-
tualment s'acostuma a esquiar, sinó a tots aquells llocs llunyans
i ignorats que estan esperant l'arribada d'uns primers esquiadors
i llur conversió en centres d'esports de neu.

Si poguéssim establir la relació existent entre la superfície total
del país i l'extensió veritablement esquiable del nostre Pireneu, ar-
ribaríem a una sorpresa ben falaguera. Car amb tota seguretat
el promedi resultaria força més elevát del que poden disposar al-
tres nacions a les quals creiem molt niés ben dotades que nosaltres
per al conreu de l'esport de neu. Segurament, en una estadística



86	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

així, Catalunya superaria molts països de major extensió territo-
rial, els quals encara que més al Nord i, per tant, amb major abun-
dància de neu, tenen menys muntanyes.

La primera conclusió que podem deduir és que els catalans
posseïm una superfície sufícíentment extensa i amb un gruix de
neu prou considerable per a deixar satisfets, no solament els es-
portius autòctons, sinó també els forasters qne vulguin visitar-la.

Falta considerar si la qualitat d'aquesta neu í la seva abundor,
poden igualment convèncer. Aquest aspecte resulta força més di-
fícil de resoldre al primer cop d'ull, puix caldrien unes dades regu-
lars provinents d'observacions efectuades durant un seguit d'anys
i en indrets ben oposats. Els esquiadors actuals tenim del nostre
record l'experiència de la neu que hi ha hagut a les pistes que fre-
qüentem Inés, com són les de la Molina i Núria, i també Ull de
Ter í encara una part del Berguedà, això és, el costat més oriental
i immediat a la mar on les diferències i els alts i baixos solen ésser
més accentuats. Però hauríem de posseir altres dades de les mun-
tanyes més acostades als Pireneus centrals (Andorra, Pallars i Val]
d'Aran) i aleshores podríem adonar-nos que anys que nosaltres
hem considerat com a dolents, ho han estat únicament en una part
del país, mentre en l'altra banda han resultat passadors o franca-
ment bons. Això ja ho sabem per ínstínt, i els hiverns en qué les
neus són magres en les pistes més properes, les anem a buscar en
els llocs més distants amb la seguretat d'efectuar una bona surtida.

Sense tenir cap dada concreta, podem assegurar que no hi ha
hivern en el transcurs del qual les neus no calguin amb regularitat
en una o altra banda del nostre Píreneu, i si, alguns hiverns, poden
escassejar en els mesos secs (gener-febrer), en canvi, hi ha la com

-pensació dels mesos de primavera puix les pluges es transformen
en nevades a partir dels 2.000 metres aproximadament, i perme-
ten d'aquesta manera l'allargament de la temporada fins ben en-
trada la primavera.

Podem, doncs, arribar a la conclusió que d'una manera general
dins la regió pirenenca o, almenys, en un sector important, troba

-rem neu suficíent des de desembre fins a l'abril i àdhuc el maig.
Es pot admetre que les majors variacions de temperatura

no permeten confiar que la neu dels Pireneus pugui comparar-se
sempre amb la neu dels Alps i del Nord d'Europa; però no fóra gens
estrany que més endavant descobríssim alguna vall o algun vessant
que per unes condicions especials de temperatura i de situació,
en funció d'una configuració geográfica determinada, ens resultés
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ben proveïda d'una constant neu pols, i aleshores en la nostra
futura llista de centres hivernencs tindríem, igual com tenen els
altres països, la nostra estació de «la neu pols a Catalunya».

Catalunya amb les seves muntanyes i la seva neu té actualment
un avantatge positiu damunt els altres països que han establert fa
temps la neu com a esport í com a indústria. Ací encara havem
de muntar-ne l'organització, i sí en sabent, podrem fer-ho aprofi-
tant-nos dels resultats, dels experiments i, sobretot, de les errades
que han sofert en altres bandes. Podem enfocar-ho tot d'acord
amb les orientacions més modernes que són ben diferents de les
que regnaven fa pocs anys.

Moltes localitats dels Alps que eren un lloc de turisme a l'estiu,
volgueren convertir-se en estacions de neu, comptant tan solament
amb una gran organització hotelera, bones vies de comunicació
í amb una nevada de tant en tant. Ha resultat, però, que la seva
feble alçària, la manca de pistes o llur orientació defectuosa, han
decebut els esquiadors, í aquelles viles i contrades han conegut
una prosperitat efímera. Avui día inés que unes poblacions cosmo-
polites, inés que els palaces sumptuosos, els esquiadors cerquen
els poblets i caserius més amagats i alterosos, s'acontenten d'uns
refugis de muntanya, confortables, però senzills i a bou preu, sem-
pre que tinguin bells terrenys í neu positiva en qualitat i quantitat.

Fóra lamentable que nosaltres ens engresquéssim a donar im-
portància a alguns pobles d'estiueig, perquè alguns hiverns han
tingut neus abundants, i negligíssim de situar els nostres centres
d'esquís de l'esdevenidor en llocs suficientment adequats, per llur
enlairament i situació, per assegurar-se la neu àdhuc en els anys
més revessos.

L'única cosa a estudiar és la seva facilitat d'accés, ja sigui amb
les vies actuals ja amb aquelles altres que són d'una execució im-
mediata. Però actualment tenim ja diverses vies fèrries í carreteres
que menen directament als Pireneus, les quals, al seu torn, entron-
quen amb altres rutes secundàries, í la major part d'elles poden
servir d'accés als nostr es camps d'esquí.

Amb un mapa de Catalunya a la vista i amb els reports dels
esquiadors, podrem ara anar detallant la xarxa de centres que es
podrien establir de l'un cap a l'altre del nostre Pireneu.

Sí ens fixem abans en les necessitats dels nostres esquiadors,
veurem que, d'acord amb la durada de les estades mínimes que hi
puguin fer, caldrà dividir aquests centres en dos grups. Primer: Les
estacions d'accés ràpid, o sia, les que permetin la pràctica dels
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esquís utilitzant un día i mig, i àdhuc un sol dia. Segon: Les esta-
cions d'accés més lent que, per a major claredat, també anomena-
rem de temporada.

Passem ara a estudiar cada un d'aquests dos grups.

Les estacions d'esports de neu a Catalunya

ESTACIONS D'ACCÉS RÀPID. —Cal cercar-les en la part més oriental
del Pireneu per la seva major proximitat als grans nuclis urbans
í, sobretot, per la xarxa de ferrocarrils actuals, els quals amb uns
serveis ben estudiats poden escurçar encara més les distàncies.

La primera estació d'aquesta mena que hetn tingut a Catalunya,
ha estat la Molina, í la seva data de fundació com a tal arrenca
no pas deis primers esports de Ribes, sinó del moment en qué el
transpírenenc va posar les seves pistes a l'abast deis •barcelonins
primer, í de tots els catalans més tard.

Fa un parell d'hiverns que tenint la sort de posseir una nova
estació d'aquesta mena, gràcies al cremallera de Núria. Aquestes
són les dues estacions tipus per a la pràctica dels esports de neu,
aprofitant el week-end i també disposant únicament d'un sol día.

Són, per tant, els llocs més indicats per als campíonats i con-
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cursos de tota mena, i on es presentaran amb més intensitat les
aglomeracions d'esquiadors i de públic amb els consegdents pro-
blemes de transport i d'hostalatge.

Tant en un lloc com en l'altre, les iniciatives d'entitats excur-
sionistes o mercantils han començat per anar endegant les neces-
sitats dels esquiadors, i cal esperar que d'una manera o altra,
aquests seguiran trobant millores i ampliacions a mesura que es
vagin requerint.

Poden també incloure's entre les estacions de ràpid accés - en
anys de molta neu, - la Vall de Ribes (Campelles, vessant del Taga
i Collada Verda, que poden atènyer-se fàcilment per carretera) i la
Vall de Camprodon (sobretot vers Coll d'Ares, Tragurà i Setcases,
que també estan en el mateix cas).

Finalment cal no oblidar-se dels Rasos de Peguera, puix ac-
tualment ja són utilitzats com a centre d'esports pels esquiadors
de la Conca del Llobregat, tot i mancar d'una construcció o refugi
que permeti d'efectuar-hi més llargues estades. Els Rasos formen
part del Berguedà, dins bona part del qual les carreteres són encara
desconegudes, però cal esperar que no sempre seguirà així, i ales-
hores no solament els Rasos seran una pista ben apreciada dels
esquiadors catalans, sinó que podran estendre's més vers les im-
mediates serra del Verd, serra d'En Cija i fins al Port del Comte.

ESTACIONS D'ACCÉS MÉS LENT O DE TEMPORADA. --Els llocs que aca-
bem d'inventariar faciliten la pràctica dels esports de neu quan es
disposa d'un día i mig o d'un sol dia, í per això és natural que els
esquiadors hi efectuïn repetides visites.

Amb tot, arriba un moment en què per disposar de més temps
(Nada]. Cap d'any, Carnestoltes, Pasqua o les vacances anuals que
ara comencen de fer-se en ple hivern) l'esquiador desitja conèixer
un altre terreny i vol abandonar, encara que sigui una vegada
l'any, els seus llocs acostumats. En aquest cas els factors temps
i distància no són tan decisius i, en canvi, es pot recercar una neu
millor o més abundant.

Aleshores s'imposen les estacions que hem anomenat de tem-
porada, les quals encara s'han de crear, però que podent reunir en
les tres comarques següents: Andorra, Pallars i Vall d'Aran.

Actualment, en totes i cada una d'aquelles terres no disposem
d'altre estatge que el que ens donen els pobles, i són bastants els
que estan mancats d'una mala fonda o hostal. Generalment els po-
bles són ensotats í separats de les neus, i dins aquesta zona no
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hi ha absolutament cap abric, com no sigui alguna cabana o una
borda per al bestiar.

Dins la regió d'Andorra destaca en primer terme Soldeu i tota

la seva contrada per la quantitat de neu que manté durant l'hivern,
per les bones disposicions del terreny en les dues valls que do-
mina i per les llargues excursions que s'hi poden fer. Quan les
excellències d'aquest minúscul poblet, situat als 1.800 metres, sí-
guin més conegudes, Soldeu es convertirà en un dels centres Inés
apreciats de tots els Píreneus. Fa poc temps que ha vist inaugu-
rar-se la nova carretera que l'uneix amb la Seu d'Urgell i la resta
de Catalunya, però aquesta avinentesa encara no ha estat degu-
dament valorada.

A l'altra banda d'Andorra, els pobles d'Ordino i la Massana
podran també treure partit de la seva situació, sobretot en el mo-
ment que pugui transitar-se per la carretera d'Andorra, avui en
construcció. La neu, generalment la tindran més lluny que no pas a
Soldeu, però, en canvi, constitueixen dos bons centres d'excursions.

El Pallars resulta la regió que pot donar-nos niés llocs esquia
-bles, perquè van des de Sant Joan de l'Erm fins a Caldes de Boí.

Molts d'ells estan privats de comunicació, però d'altres es troben
ja ben lligats amb la resta del país per la carretera de la Vall
d'Aran o pels ramals que se'n deriven.

El lloc més conegut actualment de tota la regló és el Port de la
Bonaigua en els límits amb la Vall d'Aran, el qual rep freqüent-
ment la visita de caravanes d'esquiadors.

Atesa la insuficiència de l'actual refugi í els inconvenients que
significa 1'ínstallar-se a Esterri i fer cada día amb cotxe la distàn-
c i a fins a la neu í d'allí fins a les pistes bones, el CENTRE està es-
tudiant de trobar una solució que permeti la creació d'un refugi

-hotel en el mateix Port, el qua], és clar, fóra bastit i organitzat de
cara als esports de neu. Si les gestions que en aquest sentit estan
iniciades donen un resultat satisfactori, no passarà gaire temps
sense que puguem donar més àmplia informació sobre aquesta
construcció de reduïdes dimensions, però que amb tot podrà ésser
un model tipus per a les altres estacions de temporada. Cal tenir
en compte que al Port de la Bonaígua no solament concorren els
esquiadors del sector de Barcelona í poblacions properes, sinó
que, sovint, hi fan cap els esportius de Tarragona, í també, per la
banda de la Vall d'Aran, hi acostumen a pujar els francesos.

A base de la carretera existent, es poden desenrotllar iniciati-
ves semblants al poble d'Espot, que domina l'accés a unes valls
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tan magnífiques cony la de l'estany de Sant Maurici i la de Peguera.
La carretera de la Vall Ferrera, que arrenca de Llavorsí i que

més amunt es divideix en dues branques, l'una vers Areu i l'altra
vers Ribera de Cardós i Tabescan (en part construïda), ha de per-
inetre sens dubte que els esquí 1 penetrin en una regió grandiosa
i completament nova. Cal recordar que en aquesta vall el Comitè
Català de Refugis té en projecte la construcció d'un bon refugi
llibre, en un lloc ben indicat per a excursions amb esquís.

Per la banda de Capdella, Estany Genio amb els seus edificis
i el seu xalet particular i, sobretot, amb la seva bona altitud i ex-
cellent emplaçament en terreny descobert i apte a una pila d'ex-
cursions, és un altre bon centre d'alta muntanya.

Actualment s'està construint la carretera de Caldes de Boí, que
ja arriba fins a Pont de Suert. Quan estigui completament acabada,
els excursionistes hivernencs podran partir d'un punt ben a propòsit
per a enfocar amb els patins la famosa vall de Sant Nicolau o l'Es-
tany Negre, regions que no sabem encara petjades per uns esquís.

La Vall d'Aran, tot í la seva petita extensió, pot brindar un se-
guit d'indrets propicis als esquiadors, els quals aquí més que enlloc
es trobaran amb la dificultat d'escollir, puix en realitat tota la vall,
a partir dels 2.000 metres, és una pista única.

Posats com estem a enumerar somerainent els indrets niés
adients, hem de posar ací, en primer terme, Montgarri í el Pla de
Beret, per l'extensíó i varietat de pendenis que poden oferir. D'al-
tra banda, el Pla de Beret es troba situat damunt mateix de Sa

-lardú, on passa la carretera que l'uneix amb França, i, donada
]'abundància de neu i també el bell panorama que aquest pla do-
mina, no creiem anar molt equivocats si profetitzem un esdeveni-
dor brillant a aquest lloc, per mica que els aranesos o altra gent
emprenedora es proposin de dotar-lo d'un hotel suficientment gran
i d'un sistema de transport modern a partir de Salardú.

Seguint la Vali d'Aran, cal esmentar novament el Port de la
Bonaigua, encara que el costat aranès del Port no resulti gaire
esquíable en la seva part baixa.

La vall immediata, amb els Banys de Tredòs i, més amunt, amb
el refugi de Colomers, és una forta atracció per als esquiadors,
sobretot quan la carretera arribará fins als Banys i quan aquesta
sòrdida construcció pugui modernitzar -se una mica.

Viella, amb l'ajut d'algun camí veïnal, pot oferir -nos els ves-
sants i tota la vall que s'enfila al port de Viella, que, encarada al
nord, es presta a mantenir llargament la neu.
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Finalment, al nord de la vall, sota el Tuc de Mauberme, s'este-
nen uns amples pasturatges, els Rasos de Liat, amb construccions
d'antigues explotacions mineres abandonades, que una mica arre-
glades poden prestar encara bons serveis als excursionistes. Tota
la regió de Liat és una nova atracció per als esquiadors que de
lluny o de prop han pogut veure la configuració d'aquell terreny.

Aquí hauria de finir la llista de llocs de la Catalunya estricta;
però, per trobar-se en les terres catalanes de] Ribagorça aragonès
havem d'incloure-hi la Renclusa per ésser obra i propietat del
CENTRE, i per haver estat fins a la data els catalans els únics que
han sabut aprofitar les grans condicions que ofereix tota la regió
de la Maladeta fins ben entrada la primavera. El viatge fins a Be-
nasc, per carretera, no resulta gaire més llarg que una anada al
Pallars, i l'existència del Xalet de la Renclusa permet, prèviament
d'acord amb el seu arrendatari, que pugui obrir -se àdhuc en ple
hivern i trobar-hi un còmode estatge.

A més d'aquesta llarga enumeració dels llocs essencials, se'n
podria fer una de semblant d'altres de més secundaris, la qual en-
cara anirà creixent a mesura que les localitats interessades facin
valer llurs drets i vulguin contribuir a les descobertes que anem
fent els excursionistes. Amés, a mida que es vagin obrint camins
veïnals i carreteres transversals, s'augmentarà el nombre de llocs
esquiables Actualment Cerdanya i segurament l'Urgellet, i més
endavant el Pallars í el Berguedà podran oferir-nos un enfilall de
poblets alterosos situats dins la zona de neu o a tocar-hl.

El que farà falta en primer lloc serà que tots o la major part
dels centres que ja tenen comunicació fácil es vagin dotant paula-
tina í ordenadament amb unes construccions ni massa grans ni
massa costoses, però amb la netedat i el confort elemental, ou pu-
guin installar-se com a mínimuin una vintena de persones. Quan
es veurà la marxa pròspera d'aquests hotelets i el favor dels es-
quiadors catalans primer, i inés endavant dels forasters, podrà
anar-se a llur conversió en llocs de més volada, ampliant aquelles
construccions o fent-ne d'altres per a molta inés cabuda.

Aleshores fóra el moment de posar-se d'acord amb les agèn-
cies internacionals de viatges, mobilitzar els ressorts d'una propa-
ganda intel.ligent, establir serveis regulars d'autocars i preus
«forfaíts» i fer adonar als esquiadors d'arreu que els Pireneus po-
den competir dignament amb les altres instal•lacions d'Europa per
a la práctica dels esports de neu, que la seva temporada pot arri-
bar fins ben entrada la primavera í àdhuc en ple estiu (gelera de
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la Maladeta), i que ultra la neu suficient podem oferir als estran-
gers uns paisatges sublims i, per damunt de tot, el prestigi del nos-
tre bon temps, del nostre sol i del nostre cel blau.

JOSEP M. GUILERA

Esquís en primavera
Pics de Montmelús i Pessons

S i feu muntanya, podeu allargar molt la temporada d'esquís. La
neu pols ja fa dies que ens ha deixat per fer lloc a l'anome-

nada neu de primavera, que, encara que d'una altra qualitat, per-
met també un perfecte dominí de l'esquí.

A les hores de sol, la neu endurida durant la nit s'estova su-
perficialment, í els esquís s'ensorren un parell de dits. Podreu
enfocar més de dret els ràpids pendents i, si heu tingut cura d'en-
cerar bé, lliscareu a tota velocitat pels terrenys suaument ondulats.

Estens a les darreries de maig de l'any 1928. El dia 27, poc
abans de les cinc del matí, deixem Porta en la vall de Querol i,
camí amunt, entrem en la de Campcardós.

És ja una vella coneixença: per ella passàrem en fer la primera
hivernal del Pic Negre. Aviat trobem la neu, que està encara ben
glaçada per caminar a peu, de pressa í sense esforç.

Fius a l'estanyol que hi ha sota el Peíraforca no ens calcem els
esquís. A partir d'allí és ja rnolt abundant, i el sol ha fet desapa-
rèixer la duresa superficial. Aviat, al capdamunt de la vall, apa-
reix immaculada la Portella Blanca d'Andorra i cap a ella ens di-
rigim. Anem fent vía pesadament, però en una marxa seguida que
ens fa guanyar terreny sensiblement.

A l'estanyol de les Passaderes deixem a la nostra dreta l'iti-
nerari que condueix al Pic Negre d'Envalira. Després, unes zíga-
zagues, i assolint la portella a 2519 metres entre el Pic Negre i la
serralada que es dirigeix al Puig Pedrós o tossal de Meranges.

Soni a la frontera andorrana: frontera política, ja que geogrà-
ficament els vessants de Llevant donen aigües a Campcardós, i els
de Ponent, a la ribera de la Llosa. Descans, i després novament en
camí, perquè la cursa d'avui és llarga. Penetrem dintre de les
terres d'Andorra, que ja no hem de deixar en tota l'excursió.

Baixem en pocs moments al fons de la vall i pugem pel vessant
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oposat en direcció a Ponent per terreny accidentat que ens fa bus-
car els millors passos. Al cap d'una hora guanyen l'ampla collada
de la Portella de Joan Anton, a 2675 metres, que comunica la vall
de la Llosa amb la regió de Pessons.

Nou repòs per a emprendre una seguida pujada que ens porta
al cím del Montmelús, a 2751 metres, que cau estimbat per la banda
de Pessons. El seu cercle de suaus ondulacions s'estén als nostres
peus. Extens panorama, limitat al sud per la llarga serralada de
Cadí; però els altres horitzons s'allarguen per les nombroses ser-
ralades de l'Ariège, Andorra í Pallars. Tot i estar dalt d'un cim,
fa una calor asfixiant, sense una alè d'aire. Vers Ponent una llarga
cresta ens separa del cim de Pessons, objecte de la nostra excursió.

A prop de la una deixen el cim, i amb els esquís a coll baixem
uns quants metres de pas delicat fins arribar a un collet. Seguim
per ]'ondulada cresta, prou ampla no obstant per a fer servir els
esquís. És un seguit de pujades i baixades arran del cingle que cau
sobre el cercle de Pessons; grans cornises s'aboquen sobre el buit.

Així anem durant niés d'una hora, fent dos cims de passada
i fruint dels amplis panorames d'un itinerari enlairat.

Al fons, en el costat meridional, dominem els estanys de Vall
Civera, coberts tots ells per la neu. Deixem després la cresta í baí-
xem pels vessants del sud. En ésser al fons fa una calor extraor-
dinària, i el sol ens recrema la pell; fa de mal caminar.

Els estanys de Vall Civera queden a la nostra esquerra í pas-
sem per sota els espadats que formen el cim de Pessons.

Allí la nostra caravana es disgrega: els uns es dirigeixen cap
a la vall de la Llosa, inentre els altres continuem a buscar la ca-
rena que separa els estanys de Vall Civera dels Forcats.

Pugen penosament fins a guanyar un collet en amunt del port
Vall Civera. Es va fent tard i comencem a ressentir-nos de la du-
rada de la cursa, que es tradueix en una lentitud en la marxa per
l'extensa pala final fins a guanyar el pla oli es troba situat el cim
de Pessons a 2865 metres.

A notar, una errada en el mapa d'En Chevalier; aquest cim
està situat més al sudest del que marca dit mapa; just al nord del
port de Vall Civera í en la unió de la carena que puja del port, ainb
la principal, que tanca el circ de Pessons. Dominem un ampli i bell
panorama, així com l'extensa regió lacustre de Pessons, de la qual
estem separats per una profunda timba. Grosses nuvolades deco-
ren el cel í deixen caure alguna gota.

Els altres companys ens deixen per anar a fer nit a les cases



ESQUÍS EN PRIMAVERA	 95

de la Llosa. Ens quedem sols amb En Vila, i és un quart de set de
la tarda quan deixem el cim.

Dirigim els nostres esquís cap al sudest i ràpidament baixem
a l'estany de l'Illa, a 2.385 metres; seguim baixant amb poc desni-
vell fins a l'estany inferior, a 2.285 metres. Davant nostre s'estenen
les accidentades serralades que separen la Cerdanya d'Andorra,
í als seus peus s'allarga la ribera del Madriu, plena de neu.

Buscant els millors passants, baixen a la vall principal en el
pla de 1'Ingla i allí mateix travessem el riu Madriu. Seguim per la
ribera esquerra i entrem dins del bosc; els esquís llisquen bé, i la
neu es troba en bones condicions per fer via ràpidament entre els
pins. Al cap de mitja hora passem per una palanca a l'altra vorera,
i aviat s'acaba la neu.

Mes avall, al peu de la muntanya de la Maiana i en l'aiguabar-
reig del torrent que baixa de les muntanyes de Serra Mitjana amb
el Madriu, trobem el pla d'Estall Serrer; passem el riu i tot seguit
descobrim la cabana, ja gairebé a la nit. Són dos quarts de nou.

El nostre projecte era travessar la serra l'endemà i baixar cap
Aransa; però hem de desistir, perquè els meus fil ls es ressenten
d'una irritació produïda pel reflex de la neu.

De bon matí, amb les primeres clarors, deixem la cabana, pas-
sem el riu i trobem aviat un bon camí que baixa per la vorera
dreta. Marxem a bon pas perquè hem d'atrapar l'auto que surt
a les vuit de les Escaldes. Al cap d'un quart passein per una farga
enrunada, més tard unes bordes i encara més avall, als 1.555 me-
tres, una altra agrupació entre prats, que són les bordes de Ramio,
Els prats estan com nevats de l'abundor de les nadales, allí
anomenades «garandalles», que perfumen l'ambient.

Passem per Entreuiesaigües, aiguabarreig amb el riu que baixa
de Perafita, on també hi ha bordes; passein un pont, í ràpidament
baixem a les Escaldes, on arribem a les 7 h. 30 m. lot donant per
acabada una bella excursió d'esquís durant la primavera.

Horaris (sense comptar els descansos):
1.45 h. Estany de Campcardós.	 7.30 h. Carena del port de Vall
2.45 h. Estany de les Passaderes.	 Civera.
3.30 h. Portella blanca d'An-	 9.00 h. Cim de Pessons.

dorna.	 9.50 h. Estany inferior Forcats.
4.35 h. Portella de Joan Antoni. 11.20 h. Cabana d'Estall Serrer.
5.05 h. Montmelús.
5.45 h. Cim.	 1.25 h. Entremesaigües.
6.30 h. Cim.	 1.55 h. Les Escaldes.

LLUIS ESTASEN



96	 BUTLLET! DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Nadal a la Maladeta

Dde
Es que, l'any 1922, vaig apreciar per primera vegada com són

 pintoresques les festes nadalenques a Benasc, í 1'acolli-
rnent cordial que hi reben els esquiadors francesos, tant a la Fonda
Sayó cona de part de tots els habitants, m'he fet una tradició de re-
novar aquesta visita cada dos hiverns. Als anys intercalats vaig
a passar el Cap d'any a Andorra, on hom és acollit amb la ma-
teixa simpatía.

Aquesta excursió a Benasc no ha consistit mai a travessar la
frontera pel port de la Picada, baixar per la vall de 1'Esera i re-
tornar. Cada vegada hem tingut també per objecte algunes belles
ascensions hivernals, i les hem aconseguides. Aquestes ascensions
foren successivament: el Posets, el Gallinero, el Cotíella, la volta
de les Maleïdes amb el pic de les Tempestes í el Russell, altra ve-
gada el Posets í el pic Meridional d'Eristé, arrancant al mal temps
en un dia des de Eristé, gràcies a una marxa de nit; aquest any el
Pic i la Dent d'Alba eren els nostres principals objectius. Cada ve-
gada hem ' fracassat l'Aneto a la tornada, puix si bé el bon temps
ens afavoreix regularment a l'anada, sempre es posa malament
quan volem atacar el gegant dels Pireneus, i ens cal lluitar amb la
tempesta per repassar el port de la Picada, o, com l'any 1928, re-
tornar per Osca i Canfranc. Aquesta vegada la tradició ha estat
confirmada, almenys en ço que es refereix al retorn, car a l'anada
les condícions excepcionalment reduïdes de l'ennevament, ens va-
ren permetre de passar, sense perill, el port de Benasc en comptes
del de la Picada, però el sol era absent: nevava.

És una jornada molt peníble d'anar a l'hivern de l'hospici de
França a Benasc, i les condicions de sopluig en el refugi hivernal
de la Renclusa i en les cabanes de pastors, generalment plenes de
neu, són sempre dures. Cada vegada soni nornés uns 4 ó 5 de colla,
í aquells que han suportat una vegada els rigors d'una setmana
passada en les més inhospitalàries de les nostres muntanyes, no
solen reincidir gaire; així, que cada cop canvio gairebé de com-
panys. Els joves són sobretot els qui vénen, animats del desig de
fer tants cims com puguin; però llur empenta queda de vegades ben
durament anihilada...
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Érem, doncs, quatre esquiadors tolosans a dormir a l'hospici
de França la nit del divendres, dia 23 de desembre de 1932: Jean
Greliner, Jean Malignas, Roger Parant i jo mateix, i el més vell
d'aquests tres neòfits tenía escassament la meitat dels meus anys.

La vetlla de Nadal, de bon matí, remuntàvem alegrement les
primeres pujades del port, completament en sec, com a l'estiu. Des-
prés d'haver aconseguit la neu a la cascada de Culet, ens calçárem
els crampons que no haguérem de canviar pels esquís fins a ésser
entre la cabana de l'Home i el darrer pendent sota el port. El
temps, ja de bon principi dubtós, esdevenia francament dolent
a mida que pujàvem. Al port, boira espessa, i de sobte una abun-
dant caiguda de neu.

La baixada sobre el pla dels Estanys fou especialment difícil:
el pes dels sacs destorbava la nostra seguretat en lliscar, i la boira
que ens voltava ens privava de llançar-nos. Fins al mateix pla, ja
fora de la boira, no poguérem marxar al nostre gust. D'altra banda,
una bona neu-pols, lleugera i espessa, tapissava el sòl i ens afavo-
ria en gran manera.

Parada a l'hospici per a menjar quelcom í deixar tot el que ens
serà inútil, a Benasc. Alleugerits, repartim de nou. Al pla de Se-
nart s'acaba la neu, i després d'haver transportat algun temps els
esquís a coll, els abandonem darrera una mata, entre el pont de
Cregüenya i el de Vallibíerna.

Generalment solem arribar a Benasc negra nit, ja que el pas
del port de la Picada exigeix molt de temps, a l'hivern. L'any 1926

fórem rebuts pel soroll de fusells que hom carregava a l'ombra de
les primeres cases, i conduïts a la casa- quarter dels carrabiners,
havíem estat registrats conscienciosament. Registre segurament
exigit, ja que érem esperats i sabíem qui érem. Però aquesta ve-
gada, havent guanyat temps gràcies al passatge pel port de Benasc
arribàrem a la fonda a entrada de fosc, i després de la senyora
Sayó, el tinent dels carrabiners és el primer de celebrar la nostra
arribada.

Bella nit de Nadal, al voltant d'una taula esplèndidament ser-
vida; missa de gall en la petita i pintoresca església, on els infants
fan esclatar bufetes i on els cants són acompanyats pel ritme del
tamborí. Això potser priva el recolliment, però, és tan curiósl

I a migdia, la diada de Nadal, sempre seguint la tradició, la
taula és parada en el petit jardí de la fonda, entre esquelets de
cols, escalfada pe] clar sol dels Pireneus, i l'arròs a la valenciana
és copiosament regat amb porrons de moscatell.
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A Benasc hí ha dues sales de ball, enguany, però les mandoli-
nes i guitarres han estat reemplaçades per gramoles. ¿On és la vella
desdentada que cantava els cuplets de jota amb veu ronca? Típis-
mes arcaics desapareguts per sempre més 1

Nosaltres ens hem de deixar veure pertot arreu, fer honor als
torrons, copes, cigars que ens ofereixen, ballar. Fatigues d'una al-
tra classe(... Així, quan el dilluns al matí ens cal remuntar la vall
amb grans motxilles carregades amb queviures per a cinc dies
i recuperar progressivament tot allò que havíem abandonat a la
baixada, ens trobem un xic fluixos.

I encara un traginer que pujava fins més amunt del pont de Va-
llibíerna va tenir la gentilesa de portar-nos els trastos durant el
principi del trajecte.

La darrera pujada del pla dels Estanys a la Renclusa no de-
mana menys de 1 h. 40 ni. i fins al capvespre no arribem davant
del sopluíg hivernal gairebé per complet enterrat sota la neu.

El mànec d'una pala es deixa entreveure penjat a la porta. Ne-
tegem el portal i entrem. Quina sorpresa! Tot ha estat transformat
des de la meva darrera estada hivernal; pel febrer del 1932 hí ha
dos pisos de confortables lliteres plenes de palla fresca que poden
acollir 12 persones; hi ha seients fets de blocs de fusta i de pedra;
la fusta abunda; la porta i la finestra ja no deixen filtrar la neu
a 1'ínterior. Solament la llar de foc fuma tant com abans, í és ne-
cessari deixar oberta la porta de bat a bat per poder respirar.

El dimarts a punta de día, amb un temps esplèndid, pugem vers
el pic d'Alba (3.096 ni.) per la coma de Paderna. Molt de fred; i
quan sota l'aresta rocosa dels Tucs Blancs ens hem de treure els
esquís per posar-nos els crampons, Malignas ens diu que té els
peus glaçats. Li apliquem les maniobres habituals, i restablerta la
circulació de la sang el fem retornar ràpidament a la Renclusa per
escalfar-se completament. Reduïts a 3, escalem la cresta rocosa
per una canal: l'ajut del piolet és necessari. A l'altre costat hi ha
un gran pendent de neu dura on els crampons s'agafen a mera-
vella i es puja ràpidament. A les 11 h. arribem al primer pic d'Alba.
Una petita cresta molt coberta de neu ens separa del cim princi-
pal. A cops de piolet netegem les roques, i després d'alguns minuts
hem de sofrir les punxades d'un vent glacial que ens fa abreujar
la contemplació del paisatge.

Aviat retrobem els esquís; després segueix una magnífica da-
vallada per la coma de Paderna, tapissada amb una neu-pols
idealment lleugera.



NADAL A LA MALADETA	 99

A la tarda, després d'un te reconfortant a la Renclusa, ens de-
diquem als niés variats exercicis, fins arribar al salt per sobre la
teulada del refugi hivernenc.

El dimecres, l'alba ens veu reprendre les traces del dia anterior
al començament d'una volta que durarà tres dies, i en la qual tra-
vessarem una part de la Maladeta on cap esquiador no ha deixat
mai el seu rastre.

De moment ens dirigim cap a la bretxa superior d'Alba, a es-
calar la Dent del mateix nom (3.114 m.).

Les canals, tan fàcils a l'estiu, estan plenes de neu, fins al punt
que és precís un llarg treball de piolet per posar al descobert les
preses. Al cim de la Dent la temperatura és deliciosa, en contrast
amb el fred que ahir sofrirem al Pic, a la mateixa hora.

De retorn a la bretxa examinem amb inquietud el temps, que
sembla voler empitjorar; fins neva una mica. Continuaren o val-
drà més retrocedir? La perspectiva de l'agradable descens que
se'ns ofereix fins al llac de Cregüenya, ens decideix, i llisquem per
sota el pic de Le Bondidier. Prop del llac torna a sortir el sol i la
calor és sufocant. Contornegem les seves voreres, i amb esquís
primer, i, després, per prudència, amb crampons, muntem pel dret
pendent del coll de Cregüenya.

El cel es cobreix í els pics més alts s'emboiren; però això no
impedeix pas a dos de nosaltres d'assolir a tota marxa el petit bo-
let de pedra que corona el pic d'Aragüells (3.037 m.).

Ara són els slaloms agradosament allargats per la conca la-
custre d'Aragüells, després una davallada imprevista cap al fons
de la vall per pendents excessivament inclinats per a esquiadors,
i, per fi, la travessia del bosc de Vallibierna. Neva altra volta, el
dia declina i ens cal trobar un abric per a la nit, que serà la ca-
bana de la Ribereta, tan colgada de neu que, en la penombra que
ens envolta només el forat negre de l'entrada es mostra als nostres
ulls. ¿Per quin miracle la neu no s'ha acumulat a l'interior quan
tan bé sap filtrar-se fins per les portes més ben tancades, a través
de les més minúscules esquerdes? Misteris deis jocs del venti I no
solament el sòl és perfectament sec, sinó que encara hi ha llenya,
i aviat un gran foc ve a alegrar aquest antre on dos pastors es
trobarien estrets. Naturalment, abans d'ajeure's, a la nit, és precís
apagar el foc. Dormim enmig de ventades fredes que prodiguen
les diverses obertures...

A la matinada hi ha encara algunes boires al cel... Prenent, da-
vant de la cabana, la vall que puja cap al pic de Castanesa, i men-
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tre els altres van lentament cap allí, jo pujo tot sol, amb crampons,
a la Tuca Arnau a obtenir algunes fotografies.

Quan retrobo els esquís, els meus companys ja han desapare-
gut darrera les serres que tanquen la vall, però el rastre és allí,
una bella pista moderadament inclinada a travers d'un terreny
meravellós. Em sembla que faig una cursa de fons i que cal acon-
seguir el grup capdavanter; per això avanço ràpidament. Impressió
deliciosa, d'ésser sol damunt la pista díns d'un gran silenci blanc!

Em reuneixo amb els companys abans del cim, í aviat fem un
descens embriagador pel terreny meravellosament propici als es-
quís dels vessants del Cerler. Hi ha ben poques regions al Píreneu
que presentin unes pistes semblants: quina llàstima, però, que l'ac-
cés hi resulti tan difícil! I més enllà, sota un sol esplèndid, í cony
a teló de fons, les muralles de la Maladeta i del Posets.

A la tarda a Benasc, després d'haver confiat al barber les nos-
tres cares hirsutes, celebrem la festa: la sidra espumosa i el mosca-
tell ragen a dojo, i reparem bé les forces perdudes. L'endemà al
matí, amb un pas lleuger i els sacs ben buits, tornem a la Ren

-clusa per la llarga vall de l'Éssera.
El dissabte havia d'ésser dedicat a l'Aneto i a unes temptatives

de rècord en el descens del coll de Corones a la Renclusa. Però
feia mal temps: hi havia boira pertot, nevava i calia apressar-se
a anar cap a la Picada per vèncer la tempestat abans que constituís
un obstacle infranquejable per al retorn a França.

Primer, en la llarga pujada, regna una calma relativa; però des-
prés, dins de la barrancada del coll, ve l'assalt brusc de les venta-
des que us colpeiXen, us dobleguen irresistiblement, us obliguen a
fugir i deixar -vos caure a baix de la cornisa, a abandonar tota altra
temptativa de retorn directe pel coll de la Fraiche, i a davallar vers
la Vall d'Aran... davallar fins que hom pugui respirar i reaccionar
les seves mans gelades a través dels guants de llana més gruixuts.
Ah! tempestats hívernenques de les altes muntanyes, com és fàcil
per a vosaltres el resultar mortals per als qui no estan suficientment
preparats, físicament i materíal per a resistir els vostres cops!

Retornats a unes regions més tranquilles, contornegem les cres-
tes frontereres de l'Escaleta, i a la calguda de la tarda arribem
a Luchon pel coll de Pouylane.

Com tots els seus predecessors, els joves de 1932 han conegut
la tempestat a la Picada; retornaran a lluitar de nou amb ella?

DR. JEAN ARLAUD
(Trad. E. MORA)	 President de la Federation Pyrénéenne du Ski
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MALADETA. VESSANT DEL I'.REGI.'ENYA

2TT!

CI, J. Arinnil
PIC D'ARAGÜELLS VIST BAIXANT VERS CREGUI NYA
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MASSÍS DE PCSETS, DES DEL PIC D'ALBA

,

l;ln. A. ArinnA

AL CIM DE LA DENT D'ALOA
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Sallent de Gàllego a l'hivern

SALLENT de Gàllego, població d'uns 600 habitants, està situada al
Pireneu aragonès, a 1.270 m. sobre el nivell de la mar, en la

confluència del riu Gàllego amb ]'Aguas Limpias. A l'esquerra
d'aquest la carena de Píedrafita impedeix de veure el Balaïtus.
Més avall surten els pics de l'Infern. Entre els dos rius, a sobre
mateix del poble, s'alça d'una peça la Peña Foratata que és el més
característic de Sallent. A la dreta del Gàllego una carena de pen-
dents suaus separa la vall de la de Canfranc. Té carretera a Jaca,
que segueix la vall de Tena, amb un brancal a Pantícosa. Servei
d'autos a Sabiñànígo que enllaça amb el tren de Canfranc. La car-
retera segueix amunt a ]'esquerra del Gàllego í, a 12 kms. de Sa-
llent, entra a França pel Portalet d'Aneu (1.760).

La regió és ben coneguda dels excursionistes que a l'estiu van
al refugi de Piedrafita amb intenció de fer el Balaïtus i altres pics
del mateix massís; però, a l'hivern, és gairebé desconeguda dels
esquiadors forasters. La gent del país ja fa anys que esquía.
«Montañeros de Aragón: hí té una delegació que en l'actualitat
consta de 60 socis. Amb tot i el temps que esquien, per manca de
bons exemples a seguir, l'hivern passat no sabien cap viratge ni
parada; tota la tècnica es limitava a l'ús i abús de l'escombra.
Quan En Badia hi passà quinze dies amb neu pols, s'adonaren
que els bastons tenen en la baixada una importància secundària,
i començaren a aprendre telemark í frenatge. Després, un alemany,
Karl Walter, que treballava a la mina de carbó, s'ha quedat a viure
al poble, í gràcies a ell han après el stemm-cristíanía. Ara a Sa

-llent hi ha bons esquiadors.
Les noies no esquien encara, però en tenen ganes, i només falta

que comenci una perquè segueixin de seguida quinze o vint.
Els esquís són comprats a França, a Saragossa o bé fets al

mateix poble. El fuster, Benito, construeix bons esquís de freixe,
no solament per a la gent del país, sinó que n'envia a Jaca i a Can-
franc. Les ceres de pujada i les pells, desconegudes.

Si hí ha neu abundant, es pot fer pista als prats que hí ha to-
cant al poble, però és preferible caminar una mica i anar a les
magnífiques pistes del Furco, a la dreta del Gàllego. També cap
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a ]'altra banda es pot anar fins a la carena de Piedrafita i es pot
esquiar per dintre del bosc.

A 10,6 kms. de Sallent seguint la carretera de França, en el lloc
anomenat el Formigal, la societat «Montañeros de Aragón» ha ad-
quirit una vella casilla de peons caminers per tal d'habilitar-la
com a refugi. De moment no ha fet niés que arreglar les finestres
i posar palla per a dormir; una estufa, llenya i carbó. Volen arre-
glar-lo a poc a poc i, potser d'aquí a dos o tres anys, fer-ne un
refugi guardat.

És el millor punt per a esquiar. Neu segura tot l'hivern, pen-
dents llargs i bons, í excursions fàcils a l'Apazuzo, Canal Roya,
Aneu (sota el pic de Midi d'Ossau). Es poden fer les travessies
a Canfranc per Canal Roya, i a Gabàs per la carretera o per Bius-
Artigues. Des de les pistes es veu el pic de Midi d'Ossau i, pujant
una mica la Frondella, el Balaïtus i l'Infern. Pot també servir de
refugi, la mina d'Apazuzo. L'hivern passat hi passaren alguns dies
En Badia i En Porta, però em sembla que està massa amunt i, per
tant, ha de tenir poc radi d'acció. Per a fer l'Annayette ha d'ésser
bon punt de partida.

El refugi de Piedrafita, només l'he vist a l'estiu. No té gaires
condicions per a l'hivern. Poca palla, dificultat per a trobar llenya
í, si fa vent, s'omple de seguida de fum. Amb bon temps s'hi deuen
poder fer algunes ascensions, i la travessia a Sallent per la For-
queta ha d'estar bé; però, si hom hi arreplega dies de torb, es pot
trobar amb dificultat per a atravessar la carena, i no cal pensar
en baixar pel pas de l'Ós.

En Badia m'havia parlat molt de Sallent a l'hivern, i m'havia
ensenyat fotografies de l'hivern passat. No li costà gaire de fer-me
decidir a acompanyar -lo aquesta vegada. Havia disposat sortir el
mateix dia que ell, però la feina n'entretingué uns dies a Barce-
lona, i sortí ell dilluns, i jo, dijous a la nit.

Divendres, 20 de gener.— Arribo a Sallent amb pluja. La neu
dels carrers es va fonent. A casa l'Eustàquio trobo En Badia di-
nant. Diu que ahir va esquiar pels prats de més a prop, però ara no
hi queda neu. Tota la tarda plou. Anem a casa de Benito, i decidiiu
sortir demà cap al Formigal, faci el temps que faci. (Sempre serem
a temps de canviar d'opinió,)

21 de gener. —A la nit ha parat de ploure i el cel está ben serè
Els cims fumegen de torb. Ens reunim a casa de Benito, i sortim
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els seus germans Angel í Mariano, Carlos, Eustaquio junior, Car
-bonilla i nosaltres.

Arrien de mala manera a la pujada. Vaig carregat i em costa
seguir-los. A dos quilòmetres del refugi ens posen els esquís. No-
tem que el vent no bufa tan solament a les carenes. Dinem al re-
fugi í anem a fer pista per allá a prop, en els llocs arrecerats del
vent. La neu, desigual: completament glaçada en els llocs vente-
jats, i bastant bona on el vent no arriba. A la nit fa bastant de
fred, però dormim bé.

22 de gener. --Pugem per la carretera, passem el portalet i ens
deturem a Aneu, sota el pic de Midi d'Ossau. Després de mirar
una estona els camins a seguir, decidim pujar al coll que ens se-
para de Bius, a ]'esquerra del pic de Midi. Després de pujar una
bona estona, arribem al coll, on fa un vent de mil dimonis. Davant
nostre la vall de Bius, plena de boscos, es desvía cap a la dreta
i es perd de vista. A la nostra dreta s'aixeca el pic Peyreguet i dar-
rera d'ell surt el de Midi. A l'esquerra, una carena fumejant. En-
duts per les nostres aficions artístiques, hi pugeul En Badia i jo
amb les cambres.

La baixada del coll és esplèndida, malgrat que la neu sigui des-
igual. Arribats a baix tornem a pujar-ne un tros. Tornem al Formi

-gal; els del país se'n van a Sallent, i nosaltres, amb Carlos, ens
quedem fent pista fins que el sol se'n va de] pic de Midi.

23 de gener.— Segueix el vent, i fa més fred que ahir. En sortir
del refugi travessem de costat uns pendents glaçats, seguin una
cornisa, baixem un tros en cristiania, travessem una altra cornisa,
un altre tros en cristiania i, finalment, posem les pells i pugem
a les mines de l'Apazuzo. Entrem per una finestra, perquè la porta
está totalment tapada per la neu. Trobem dos homes molt depri-
mits pel mal temps. Fa tres dies que no es mouen. Després que ens
han servit dinar, els decidim que es posin els esquís í pugin amb
nosaltres fins a la carena. Hi fa de mal estar pel vent, però En Ba-
dia i jo ens hi aturem una bella estona. El sol està ja bastant baix
i tenim a contrallum un cingle imponent: Lana Mayor, la Mitra.
A sota nostre, a la banda oposada a aquella per la qual hem pu-
l at, es veu el poble de Sallent. Baixem a la mina, ens acomiadem
dels guardes, que estan bastant més animats que quan hem arribat,
i baixem per neu dolenta. Després un tros de pla, el fred és viu,
i arribem al refugi quan ja comença a fer-se fosc.
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24 de gener. —Al matí tenim una agradable sorpresa. El vent ha
parat completament. Sortim avui En Badia i jo sols, primer anem
pujant sense direcció determinada, í després ens dirigim a Canal
Roya. Per primera vegada podem prendre el sol. En arribar a la
carena, surt al davant l'Annayette, separada de nosaltres pel co-
mençament d'una vall que va a la de Canfranc i que sembla bona
per a esquiar. Més lluny es veuen altres cims del Pireneu que van
perdent alçària. A la banda oposada, els massissos d'Infern i Ba-
laïtus surten per sobre les primeres carenes. Es veu ben retallada la
cresta del Diable. Al final (le la carena on estem, s'aixeca el pic de
Midi d'Ossau que sembla que sigui a tocar. Ens allunyen d'ell per
pujar a un pic sense importància on ens aturem a mirar amb calma
el paisatge. Al cap d'una estona s'aixeca una mica de vent, i, com
que la temperatura és baixa, tenim d'apartar-nos del cim. Mengem
una iníca i anem avall. Es pot baixar per qualsevol lloc, a tot arreu
els pendents són bons. Encara que la neu és desigual, fem una
bona baixada. Amb neu pols ha d'ésser fantàstic. Al refugi trobem
Carlos, i sortim amb ell per aprofitar la darrera hora de la tarda.

25 de gener.—Aquesta nit, que és la darrera que passem al re-
fugi, ha estat la més freda. La roba que tenim davant de la cara
queda mullada de l'alè; ]'aigua és d'una peça, i les taronges s'han
glaçat. Després de deixar el refugi arreglat i els paquets a punt de
recollir-los a la tornada, prenem una motxilla per a tots tres i se-
guim la carretera. Fins a Gabàs tenim setze quilòmetres, però, un
cop passat el portalet d'Aneu, tot és baixada. La neu és gelada
i ens va molt bé, ja que el pendent de la carretera és fluix i amb
altra neu no lliscaríem. Sortint d'Aneu la carretera passa un estret,
i poc després trobem bosc. Deixem Pombia a l'esquerra. Quan ja
hem fet més de la meitat del camí, trobem la neu amb crosta, que
es trenca en passar, i hem de caminar a poc a poc i rellevar-nos
per obrir traça.

La vall s'estreny i queda a l'ombra. La temperatura és baixa,
sembla que a cada pas faci més fred. Apretem una mica el pas,
i arribem a la Central Elèctrica del «Chemín de fer du Midí». D'aquí
en avall han tret la neu de la carretera i ha quedat amb glaç. Se-
guim com podem pels costats amb els esquís posats, però ens els
hem de treure abans d'arribar a Gabàs. En arribar al poble ens
surt a rebre un gos molt simpàtic que ens acompanya a una casa
que en diuen Hotel. El termòmetre marca 0° a dintre, a quarts
d'una; a fora, 4 sota 0.
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Mentre dinem preguntem sí hi ha manera d'anar a Laruns, per_
què Carlos porta unes sabates que diu que ja havia dut el seu
germà a la guerra tres anys, i voldria comprar-ne unes altres. No
hi ha cap vehicle econòmic, í per anar-hi a peu o amb esquís la
carretera está inalament i la distància és massa gran. Ens quedeni
a fer pista tota la tarda en un prat amb neu dolenta. Després de
sopar anem a dormir a una habitació que ens senibla una cam-
bra frigorífica.

26 de gener. - - Sortim tard, perquè hem de fer gran part del
camí a l'ombra í ens recordem del fred d'ahir. En lloc de seguir
la carretera per on vinguérem, pugem per Bíus. A la sortida del
poble anem a trobar una carretera que passa per dintre del bosc
de Gabás, pocs metres sobre el gave d'Ossau. Trobem dues o tres
allaus que han baixat fins a la carretera, una d'elles l'ha inter-
ceptada totalment, í ens heni de treure els esquís per passar-la.
A la nostra dreta el gave forma gorgs que estan coberts de glaç;
per les parets pengen estalactites. De tant en tant trobem una
cascada mig tapada per una capa de glaç, que forma com una
reíxa. Més amunt la vall forma un pla a ple sol. A un costat tocant
al riu hi ha el refugi de Bius- Artigues. La carretera es transforma
en un camí i tornem a entrar al bosc. Passem un pont de fusta.
D'aquí en amunt sembla que acabi de nevar. Els arbres plens de
neu al costat del gave estan magnífics a contrallum, però malau-
radament se'ns acaben les plaques i el film. Ens prometem tornar-
hi a la primera ocasió. Després d'una pujada, un altre pont i un
pla, que deu ésser un llac.

Accelerem una mica el pas i, després de pujar una mica més,
ens aturem al costat d'una cabana. Fíns aquí el camí ha estat pla-
ner, hem anat gairebé sempre al costat del gave. Ara emprendrem
la pujada forta al costat de la vall, i abans de començar mengem
una mica.

Pugem entremig dels pins grossos i bastant atapeïts. El pendent
és bastant fort; amb pells es puja bé; però Carlos, que no en
té, ha de fer un esforç molt més gran que el que hem de fer nos-
altres. Malgrat això no es queda endarrera, y després d'una hora
i mitja de pujar diu tot content: —Carlos es muy fuerte. A la neu
hi ha rastres de tota mena de bèsties. La vall deu ésser plena de
llebres i esquirols. També hi han passat isards i guineus í fins
un ós.

El bosc és de tal bellesa que ni ens cansem de la pujada. En
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trobar-nos al nivell del coll, quasi ens sap greu. Ens adonem que
ens hem desviat massa a l'esquerra i que no podem passar horit-
zontalment, perquè davant tenim un cingle. Hem de pujar més, però
ja no ens ve d'una mica. Velem un isard que corre cap amunt, i,
quan veu que som inofensius esquiadors, s'atura dalt d'una roca
per mirar-nos bufar. Havem de passar un pendent fort; quan sóc
a mig, veig que Carlos no em pot seguir, perquè té els caires
molt gastats i baixa amb En Badia per atiar a trobar el coll per
sota. Jo acabo de passar i pujo fins al llac Peyreget per veure da
prop el Pic du Midi. Al coll ens tornem a trobar. Fa dues hores
que pugem sense aturar-nos. Després de menjar fruita baixem per
Aneu. La neu está pitjor que l'altra vegada que passàrem per aquí,
però baixem bé. Al Portalet veiem traces d'esquí a la carretera,
i també petjades de gos. Al refugi trobem l'Angel que havia vingut
amb el gos fins a Aneu i que se'n tornava cap avall creient que ja
no vindríem avui. Recollim tot el que havíem deixat al refugi,
i anem carretera avall. Aviat se'ns acaba la neu i hem de seguir•
amb els esquís a coll. Al poble diu que han estat a 12° sota 0. Mitja
hora abans d'arribar-hi deixem els esquís al costat de la carretera;
demà volem anar al Furco i ens estalviarem una estona d'anar
carregats. Ja és ben fosc quan arribem a Sallent.

27 de gener.—Sortim acompanyats d'Eustaquio i Juan Miguel;
recollim els esquís que deixàrem ahir a la carretera, í travessem
el Gàllego per un pont que hi ha a una hora del poble.

Está molt núvol. Al cap d'una estona de pujar comencen a
caure bolves, i pels cims es veu que hi neva. Arribem a dalt
i baixem de seguida. La neu está ben glaçada, i fem tota la bai-
xada amb stemm-cristiania. A la tarda no sortim. Cap al vespre
neva al poble.

28 de gener. —Ha nevat tota la nit, i el poble está blanc. Pro-
vem de fer pista pels prats: la neu és massa flonja, i a cada viratge
surt l'herba. Al migdia es posa a ploure. A la tarda anem a Pan-
tícosa. També hi plou. Ens posem els esquís í anem cap al balneari.
A la poca estona en els tornem a treure perquè no hi ha prou neu
a la carretera. A mig camí la pluja es canvia en neu. Tornem a cal-
çar-nos els esquís í no ens els treiem més que per prendre alguna
drecera. A les dues hores de sortir del poble de Panticosa arribem
al balneari, quan ja comença a fer-se fosc. Ens borden dos gossos
de mida més que regular, i ens rep el guarda del balneari. Estem
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suats i hem de posar la roba a secar. Fem el sopar en una cuina
elèctrica.

29 de gener.—Hem dormit estupendament gràcies a una estufa
elèct r ica que ens han posat a l'habitació. Ha nevat tota la nit, i de
dia segueix igual. Cap a les 10 h. sembla que s'aclareix i sortim
en direcció a Brazato. La pujada és tan pendent que fa por. Tots
els anys es produeixen allaus en aquests pendissos. Dos o tres
cops han entrat a la central, i un any de molta neu una allau en-
fonsà un hotel. Després el pendent millora; en canvi, el temps em

-pitjora. Pugen una mica més i ens aturem a una barraca plena de
tubs. Falta encara un bon tros per a arribar als llacs de Brazato;
però, com el temps no porta intenció de millorar, tornear avall. Els
esquís s'enfonsen molt, i sota la neu tova topem amb les pedres.
A la tarda passegem pel pla sota la nevada.

Al vespre, quan anem a preparar el sopar, se'ns presenta Be-
nito, l'encarregat de la central eléctrica, que per indicació del ge-
rent al qual havíem tramès una recomanació, cus invita a sopar
i dormir a casa seva. A més, ens ofereix pujar-nos demà amb el
cable als llacs de Brazato, cosa que ens interessa més que el sopar.

30 de gener. —E.1 temps està pitjor que ahir, i decidim tornar
a Sallent. Diu Benito que encara pot canviar el temps, i ens fa di-
nar a les 10 h. A les 11 h. el temps no ha canviat; baixem al poble
per agafar l'auto de Sallent. Arribem a Panticosa amb pluja. L'auto
ha sortit abans de l'hora que ens havien dit al balneari, i hem d'a-
gafar un taxi. A Sallent plou tota la tarda, després neva.

31 de gener. —Ha nevat gran part de la nit i després han sortit
les estrelles. Al matí el cel està serè. Amb Carlos í Angel pugem
pel bosc cap a la carena de Piedrafita. Els arbres estan coberts
de neu i se l'espolsen a sobre nostre. Amb el sol brillen els cris-
talls de la neu pols. Els esquís d. ixen una traça d'un pany de
fondària. En Badia fa fotos i jo filmo. Quan s'està acabant el bosc
ens aturem a dinar. Tenim Sallent a sota nostre, i a l'altra banda,
les pistes del Furco. Pugem una mica més. Carlos i Àngel, que
no porten pells, aviat volen tornar a baixar. Nosaltres seguim
encara uns 20 minuts; així ens guanyem un magnífic slalom per
una coma i també alguna magnífica caiguda. Més avall, degut al
sol, la neu no és tan bona, però en els llocs on el sol no toca
de ple encara hi ha neu pols. Després trobem Carlos í Àngel.
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Degut a la gran quantitat de boixos, el final és bastant dolent i en-
cara, per acabar, hem de seguir un camí entre dues parets. Es-
combra obligatòria.

1 de febrer. — Només ens queda aquest matí per esquiar i volem
aprofitar-lo. Quan Eustaquio, En Badia i jo sortim del poble toquen
les 8 h. Els altres companys ja aniran venint. Està una mica nú-
vol, però fa bo. A les nou passem el pont del Gállego i comencem
la pujada del Furco. La neu està bé, 30 cm. de neu pols sobre la
neu glaçada de l'altre dia. A mitja pujada veiem esquiadors abans
del pont, i abans d'arribar a dalt ja ens ha atrapat Juan Miguel.
A les 10 h. arribem dalt, encerem i ens entretenim pels primers
pendents. Al cap d'una estona ja ha arribat tothom.

Emprenem la davallada deu esquiadors. Algun tros està vente-
jat, però en general la neu és bona. Ens entretenim filmant ara una
baixada recta, ara un slalom, i en poca estona ens trobem al pont.
Els qui tenim pells les posem, i tornem a pujar una mica més de
pressa que el primer cop, perquè tenim ja la traça oberta. Dinem
de pressa a dalt, i després fent la darrera baixada de l'excursió.
Sembla feta expressament perquè ens decidim a tornar un altre
any. A les 2 h. 10 m. arribem a Sallent, recollim l'equipatge, arre-
glem els comptes i encara tenim temps d'acomiadar-nos dels amics:
Fins un altre any si Déu vol!

IGNASI DE QUADRAS

Salts de trampolí amb esquís

E L nou trampolí construït a les pistes de Font Canaleta, que
s'acaba d'estrenar, posa en un pla d'actualitat les marques

aconseguides en altres trampolins, per comparar els salts que a la
Molina es puguin fer.

És molt interessant de comprovar l'augment de llargària dels
salts paral.lelament amb una major pràctica de l'esquí, i especial-
ment amb el creixement insospitat dels adeptes a aquest esport i de
les empreses industrials que se n'aprofiten. Així veiem que els llocs
on tenen realitat les xifres fantàstiques de 60, 70, 80 metres, són
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aquells niés ben servits de comunicacions, d'hotels, d'interès mu-
nicipal í fins nacional. Perquè un trampolí fet exprès per a volar
tants metres, significa una considerable despesa que sobrepassa
els límits, prou grans de vegades, per l'entusiasme amb què ens
prenem sovint les coses d'esport, de les societats on s'apleguen els
esquiadors o muntanyencs.

El saltador que marca, per exemple, 70 metres, necessita im-
prescindiblement defugir l'atracció de la gravetat en una caiguda
que s'apropa molt a la meitat del salt de llargària, i per aconse-
guir-ho cal preparar la pista de sortida on pren embranzida, el
perfil del trampolí i la corba suau d'aterratge per a esmorteir
el xoc brutal d'arribada a la neu després de volar, aparentment
ingràvid. Ui objecte, muntat en equilibrí sobre uns esquís, deixat
anar per la baixada del trampolí, saltaría aproxímadament com
el més acurat saltador. És a dir, la trajectòria que descriuria en-
laire, s'assemblaria força a l'esquiador. Però l'ànima que viatja
amb la persona muntada sobre els màgics esquís, fa variar sen-
siblement l'aspecte d'un saltador de l'altre, de manera que no és
difícil de judicar un salt Inés bell que els altres, per l'ànima que
el fa viure.

Trampo//defonr Canalera
Canshu t po, la S. dC. d, H. del C C. do C.

LTT I-

EI trampolí de Font Canaleta, com tots els construïts, té un lí-
mit d'utilització. És a dír, els resultats que hom obtingui no podran
ésser comparats amb els dels altres trampolins del món. Són com-
parables entre sí, els salts que es facin en el mateix trampolí, i d'a-
questa competència és d'esperar que surtin els saltadors que col-
locats en els llocs on són possibles les grans llargades, es classi-
fiquin al costat dels campions mundials.
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Els millors	 resultats	 oficials de salts de llargada en trampolí,
són fins ara, els següents:

Any Nom i lloc Llmet es

1902 Gróste Weite, a Holmenkol	 . 29,5
Nils Gjestvang, a Gustadhügel 	 ..... 41

1904 Gruber (alemany)
Sohm (austríac), a Glarus (Suïssa)	 .... 19

1908 Capíti (suís), a Engelberg	 . 31,5
1909 Harald Slnith (norueg), a Davos.	 .	 .	 .	 .	 . 45
1911 Bildstein (austríac), a Aussee	 .	 .	 .	 .	 .	 . 41
1914 Baader (alemany), a Holmenkol .	 .	 .	 .	 .	 . 32

Vonder Planítz, a Partenkirchen . 41,5
1915 Amble Omundsen, a Vikkolbakken	 .... 54
1916 Omtvedt (noruec), a Steamboat Springs d'Amèrica 58
1917 A. Haugen (noruec), a Steamboat Springs 61,5
1918 A. Haugen (noruec), a Steamboat Springs 65
1922 T. Thanls, a Hollnenkol	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 46
1924 T. Tliams, a Chamoníx	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 57
1925 Hailer (alemany), a Pontresina	 .	 .	 .	 .	 .	 . 51

Lauener (suís)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 56
Strómstad (noruec)	 ........ 58
Martin Neuner (alemany), a Pankerkirchen 58
Ljungmann (noruec) .	 .	 . 59,5
Dick (alemany), a Keilberg	 . 59,5

1926 Carlsen, a Pontresina 63
Strómstad, a Odneschanze (Noruega) 	 . 69,5
T. Thalns .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 70
Sigmund Rund	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 70,5
Nils Nelson, a Revelstocke (Colúmbia anglesa) . 73,2

1927 Carlsen, a Pontresina	 .	 .	 . 65
Wenillenmíer, a Pontresina 	 .	 .	 .	 .	 .	 . 66
Sigmund Rund, a Odnes .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 72,5

1928 Trojani (suís), a Pontresina	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 72
Birger Rund, a Odnes	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 76,5

1929 Sigmund Rund, a Zakopane (Polònia)	 . 70
1930 Sigmund Rund, a Johangeorge (Alemanya) . 70
1931 Alf Engen (noruec), a Saltlake Cíty (E. U.) . 77,5

Sigmund Rund, a Davos ....... 81
1932 Lynburne (canadenc), a Revelstocke .... 82

Confiem que, anys a venir, aquesta llista podrá ésser posada
al dia amb noms de companys nostres. 	 A. O. F.
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Les proves ínternacíonals
d'Innsbruck

LA FIS (Federation Internatíonal du Ski) organitza en els mesos
de febrer-març els campionats internacionals d'esquí.

Aquestes proves, que serveixen per a posar en pugna els mi-
llors esquiadors de cada país, són els veritables campionats mun-
dials. En elles es posa de relleu el progrés del nostre esport, ja que
cada any les marques aconseguides en l'anterior són batudes,
i s'estableixen nous rècords í fites cada vegada més avançades.
La FIS, en concedir enguany la seva organització a la Delegació
de la Federació austríaca, tingué una bona pensada, ja que d'a-
questa manera hoin ha pogut conèixer la técnica i classe dels es-
quiadors d'aquest país, els quals per dificultats econòmiques es
desplacen poc sovint. En allò en qué la FIS s'equivocà, i no és la
primera vegada, és en el temps. Tres dies abans de començar les
proves, una calor impròpia de l'estació i del Tirol féu enarcar al
termòmetre els 10°, i obligà a tapar el trampolí de Berg Isel amb
arpillera, com quan es guarda el gel a l'estiu. El desglaç s'inicià
en tots els Alps, i hi ajudà la pluja, que contínuament va caure fins
a la penúltima jornada dels campionats. Generalinent Iunsbruck
de gener a març sol conservar la neu en els seus voltants, i això
és el que va decidir a escollir aquest bell indret corn a teatre de les
diferents proves. No hi ha dubte que, amb previsió, hom hauria
pogut escollir un lloc de més altura, però uns campionats de la FIS
comporten, a més del pla esportiu, una sèrie de festes, banquets
i recepcions que solament fa possible una ciutat o centre d'impor-
tància. L'avantatge del Tírol i de la seva capital és que està rode-
jada de cims í colls que, passant els 2.000 ng etres, són tots ells ben
servits per funiculars a ¿ris, que fan possible la busca de la neu
quan aquesta manca.

Vaig sortir de Barcelona com a delegat de «Peñalara» - ja que
aquesta entitat representa Espanya dins la FIS, - atnb males noves
de neu. Travessant Suïssa, aquestes males impressions s'aferma-
ren en contemplar un paisatge completament d'estiu. Hom veia les
muntanyes de la Savoia i el Jura amb llurs glaciers característics.
A Zuric començà a ploure i fins quan ens acostàvem a Langen,
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estació darrera del Vorarlberg i lloc per on es va a Zurs, primer
centre d'esquí d'Àustria, no començà a nevar. A Sant Anton -ani-
Arlberg, primera estació del Tirol, encara nevava, però n'hi havia
molt poca, i ens digueren que eren pocs els assistents als cursets
d'Schneider. La nieva arribada a Innsbruck fou amb pluja, i amb
pluja i tot es portaren a terme les proves.

Cada matí sentia passar per sota l'hotel els soldats armats amb
amb tota mena de pales. Aquests eren els distribuïdors de la neu.
Amb l'ajut de camions, la neu era baixada de les altures, í en les
arribades de les proves, que per ésser en llocs baixos ja no n'hi
havia, hom feia un corredor artificial per on passaven els corredors.

Les dues tendències o escoles d'esquí, que de fa temps es pre-
senten de manera clara i patent, han tingut l'ocasió de marcar-se
tot assenyalant llurs límits i tendències. L'escola Alpina o Centro-
europea, i l'escola Nòrdica. Quan vaig anar a Noruega, deia que
per a un esquiador noruec les baixades amb esquí existeixen sense
cap mena de filigranes. El terreny noruec així que s'enfila un xic
està desproveït de vegetació i tot ell és arrodonit. Un noruec baixa
amb els bastons sota el braç, i en moments difícils arriba a fer ús
de l'escombra. El domini de ]'esquí és únic. De gran resistència
física, és el noruec junt amb el suec í el finès l'esquiador ideal per
a proves de fons i gran fons. La facilitat de trobar la neu, l'abun-
dància de trampolins i la tradició dels salts, coneguts amb cafre
esportiu al Nord quan encara al Centre d'Europa hom no practi-
cava l'esquí, ha fet de l'home nòrdic, especialment de] noruec, un
saltador perfecte, imbatut fins a la data. Per contra, l'esquiador
alpí practica l'esport en un terreny accidentat í difícil, ple de bosc
i d'abismes. Això ha fet necessària la tècnica i el domini. Suïssa
i Austria, terres aptes per a la pràctica de l'esquí, són visitades
pels esportius de les terres baixes que careixen del blanc element.
I així els esquiadors holandesos i anglesos s'han format príncípal-
rnent al caliu de l'escola Alpina. Les proves de baixada (velocitat)
i slalom són les manifestacions de llur tècnica.

Les decisions i deliberacions del darrer congrés de la FIS, ce-
lebrat el maig darrer a París, ha fet possible que la barrera entre
el veritable esportiu amateur i el professional no existís. Això,
francament, no ens ha plagut que passés en el nostre esport, que
fins ara s'havia presentat sense la tara del professionalisme. Avui
honi pot guanyar-se la vida fent de professor d'esquí, vivint, per
tant, de l'esport, i continuar tenint les mateixes prerrogatives que
l'esportiu amateur. Fins ara, en la pràctica de l'esquí, l'esportiu que
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corria les proves, solament tenia maldecaps i necessítáva un excés
de bona fe. Avui les coses han canviat, i hom pot viure gràcies
a ésser un bou esquiador. L'escola de Hannes Schneider, que s'ha
fet ric, ha tingut una sèrie de seguidors, en tots els Alps. Aquesta
decisió de la FIS, poc esportiva, ha estat la causa de l'absència
dels esquiadors noruecs en els concursos d'Innsbruck. A Noruega,
pàtria de l'esquí, aquest és practicat en forma completament ama-
teur, í a la «Norges Ski Vorbund» (Federació noruega de l'Esquí)
no lí semblà bé la disposició sobre l'esquiador professional. La
federació nòrdica va allegar causes econòmiques, i els seus corre-
dors s'abstingueren de participar en aquestes proves. A darrera
hora, una partícípació fora de concurs de quatre dels millors sal-
tadors noruecs, donà a la prova de salts el relleu que es mereixia.

L'organització tirolesa, perfecta. Es buscà la neu a les altures
i tot va estar atès a la perfecció. Delegat .s i corredors fórem consi-
derats hostes d'honor, i la simpatia dels habitants del país féu la
nostra estada extremadament agradosa. Festes inusicals i típiques
tiroleses; recepció per part del primer ciutadà de la República aus-
tríaca l'Honorable President de la República Federal, el qual s'in-
teressà vivament per la marxa de l'esquí a casa nostra; banquets
de les autoritats tiroleses, ajuntament d'Innsbruck, Parlament í con-
sellers tirolesos; en fi, uns jorns de bella recordança.

Dilluns, 6 de febrer.—Aquest dia començà ]a gran setmana amb
la prova de descens amb desnivell d'uns 2.000 metres. El temps
plujós a Innsbruck fou causa que bona part del públic es dirigís
a l'oficina d'informacions per preguntar si les proves es portarien
a terme. Els corredors feien cara de demanar sol i bou temps,
i tothom estava malhumorat. A Patscherkofel i en el Berg Hotel
el temps era dolent; nevava amb interrupcions. La sortida fou do.
nada a Startstelle-am-Glungezer a 2.600 metres d'altitud. Els con-
cursants passaren entre la Sonnen Spítze i Glungezer. Molestava
fortament els corredors, la neu que en forma tempestuosa començà
a caure així que fou donada la sortida al primer participant. Els
impedia de veure clarament el camí, i hi havia trossos perillosos
en passar dintre el bosc, per les branques i pedres que amb la ca-
lor de la setmana darrera havien sortit a flor de terra. Feia molt
bonic ]a visió de les diferents coloraines dels sueters dels partici-
pants llançant-se a una velocitat vertiginosa en direcció a la Vall.
Els milers d'espectadors collocats a l'arribada feien conjectures,
però hom donava per descomptada la victòria dels corredors al-
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pins, per ésser una prova apropiada a la seva técnica. El primer
de trepitjar la meta fou Leuner, seguit de Paumgarten ambdós ti-
rolesos. El primer lloc fou guanyat per Hans Hauser, considerat
avui com un dels millors corredors de velocitat del món. Entre els
suïssos té molt seriosos contrincants. La classificació d'Itàlia, digna
de tenír-se en compte, davant d'Alemanya, Anglaterra i Estats
Units. Molts dels italians que varen córrer durant la gran setmana,
procedeixen del Tirol del Sud, avui Itàlia, però segregat d'Àustria
pel tractat de Saint -Germain després de la guerra gran. D'aquest
cantó procedeixen molts bons esquiadors, entre ells ]'artista de ci-
nema Trenker, originari de Merano. La classificació de la prova
fou com segueix:

1. er Hans Hauser	 Àustria	 18 m. 05 s.
2 on Gustau Lantschner .	 »	 18 m. 07 s.
3. er David Zogg .	 Suïssa	 18 ni. 13,2 s.
4. rt Franz Zíngerle .	 Àustria	 18 ni. 49,6 s.

exequo Ernst Feuz .	 .	 .	 Suïssa	 18 m. 49,6 s.
5. è	 Anton Seelos	 .	 Àustria	 19 ni. 04,8 s.

6, Leo Gasperl (Àustria); 7, Fríedl Pfeiffer (Àustria); 8, Hans Nobl
(Austria); 9, Karl Graf (Suïssa); 10, Gottfríed Wolggang (Àustria);
11, Harald Reinl (Àustria); 12, Harald Paunigarten (Àustria); 13,
Hannes Schroll (Àustria); 14, Fritz Huber (Àustria); 15, Francesco
Kostner (Itàlia); fins a 60 classificats.

Dimarts, 7 de febrer.—Prova de relleus de 40 quilòmetres, per
equips de quatre corredors.

Mal temps í milers d'espectadors que pogueren apreciar tot se-
guit la victòria de ]'equip suec. El primer corredor d'aquest país
es collocà al cap, i ja no l'abandonaren els suecs en tota la prova.
L'estil d'Itàlia plagué molt, í hom no esperava la brillant classifi-
cació de l'equip de Txecoslovàquia, que va conquistar el segon
lloc. La neu era bona, però el temps seguia dolent. La classificació
fou la següent:
1. er Equip de Suècia. —Erík Hedlund, Sven Utterstrom, Nils En-

glund, Hjalmar Bergstrom, 2 h. 49 m. 00,4 s.
2. °n	 D	 » Txecoslovàquia (Svaz).—Frantiset Símonel, Wladi-

Inir Novak, Antonin Bartou, Zyrill Musill
2 h. 57 m. 34 s.

3. er	 »	 » Àustria. —Harald Paumgarten, Hugo Gestrein, Bal-
thasar Niederkofler, Hernian Gadner

2 h. 57 m. 51,4 s.
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4. rt Equip d'Alemanya.— Walter Motz, Willí Bogner, Joseph Ponn,
Herbers Leupold.	 .	 .	 2 h. 58 in. 00 s.

5.è	 »	 » Itàlia.— Julian De, Elia Vuerich, Sisto Zsilligo, Seve-
rino Menardi.	 .	 .	 . 3 h. 01 m. 28,2 s.

6.e	 » » Txecoslovàquía (H. D. W.).—Franz Lauer, Franz
Kraus, Alois Horn, Franz Semptner

3 h. 08 in. 24,4 s.
Participants: Txecoslovàquia (Svaz), Txecoslovàquia (H. D. W.),

Bulgària, Àustria, Alemanya, Itàlia, Iugoslàvia, Polònia, Romania,
Hongria, Suècia, Itàlia.

Dimecres, 8 de febrer.—Prova de baixada, masculina i feme-
nina, amb un desnivell de 1.000 metres, per a puntuar en la prova
combinada en l'slalom.

Una cursa de quatre quilòmetres de llargària amb un quilòme-
tre de desnivell. Cursa dura que fou guanyada per Suïssa que
conquistà els dos primers llocs. Walter Prager, de Davos, féu el
recorregut a tot gas i guanyà per Inés d'un segon al seu paisà
Zogg i per dos segons a Hans Hauser, guanyador de la prova de
baixada amb 2.000 metres de desnivell.

De la classificació femenina, la primera, Inge Wersin-Lantsch-
ner, guanyadora de totes les proves i classificacions femenines de
la setmana de la FIS, va córrer meravellosament. Nini Zogg, d'A-
rosa (Suïssa), féu una cursa sense caure cap vegada, no així Roslí
Streiff, guanyadora de l'any darrer, les moltes caigudes foren causa
de la seva deficient classificació. Els resultats d'aquesta prova fo-
ren els següents:

Classificació masculina
ter Walter Prager.	 Suïssa	 5 m. 07 s.
2. °n David Zogg .	 Suïssa	 5 m. 08,2 s.
3. er Hans Hauser .	 Austria	 5 m. 09 s.
4. rt Fritz Steuri	 .	 Suïssa	 5 m. 13,8 s.
5. e	Otto Furrer .	 Suïssa	 5 In. 16,6 s.

6, Friedl Pfeiffer (Austria); 7, Franz Zingerle (Austria); 8, Gotlfried
Wolfgang (Austria); 9, Ernst Feuz (Suïssa); 10, Anton Seelos (Aus-
tria); exequo, Sisto Gillarduzí (Itàlia); 12, Friedl Dauber (Alema-
nya); 13, Renato Walle (Itàlia); exequo, Karl Graf (Suïssa); 15, An-
ton Bader (Alemanya); fins a 63 classificats.

Classificació femenina
1. a Inge Wersin-Lantschner . 	 Austria	 6 m. 49,4 s.
2. a Nini Zogg	 Suïssa	 7 m. 10 s.
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3. 3 Gerda Paumgarten . 	 Àustria	 7 m. 36,2 s.
4• a Paula Wiesinger.	 Itàlia	 7 m. 36,6 s.
5. a Jeanette Kesler .	 Anglaterra	 7 ni. 50 s.

fins a 23 classificades.

Dijous, 9 de febrer.—Prova d'slalom (classificació masculina).
Hannes Schneider, l'esquiador mundialment admirat i veritable

personatge en el Tirol, marcà la cursa d'slalom ajudat per Salz-
wisberg, en les proximitats de l'estació de Seegrube. La neu es-
plèndida permeté, en un desnivell de 300 metres, marcar una prova
dura en qué es posaren de relleu els coneixements dels esquiadors
alpins. Àustria i Suïssa s'emportaren els primers llocs, cosa que
ja era d'esperar. Alemanya, Anglaterra i Itàlia seguiren en la clas-
sificació, la qual fou cony segueix:

1. er Anton Seelos .	 Àustria	 2 m. 29,9 s.
2. °n Gustav Lantschner .	 Àustria	 2 ni. 39,8 s.
3. er Fritz Steuri	 Suïssa	 2 M. 40,7 s.
4,rt Otto Furrer .	 _	 Suïssa	 2 m. 41,1 s.
5. è Friedl Dauber.	 .	 .	 Alemanya	 2 ni. 41 s.

6, Ernst Feuz (Suïssa); 7, Gottfried Wolfgang (Àutria); 8, Friedl
Pfeiffer (Austria); 9, Anton Bader (Alemanya); 10, David Zogg
(Suïssa); 11, Williani Elyde (Anglaterra); 12, Karl Graf (Suïssa);
13, Peter Lunn (Anglaterra); 14, Neil Cleaver (Anglaterra); 15, Re-
nato Walle (Itàlia); fins a 49 classificats.

Classificació per països tenint en compte els quatre corredors
millor classificats: 1, Austria; 2, Suïssa; 3, Alemanya; 4, Anglater-
ra; 5, Itàlia; 6, França, i 7, Romania.

Divendres, 10 de febrer. - - Slalom femení.
La prova d'slalom femení també fou marcada per Hannes Sch-

neider però més curta que l'anterior í el Seegrubenkar. Inge Wer-
sin-Lantschner s'emportà el primer lloc fàcilment, i fou molt felici-
tada, especialment per Leni Riefensthal l'esquiadora prou coneguda
en els films de neu í darrerament companya de Schneider. Ella
I Schneider foren presentats als delegats í corredors estrangers
í els plaïa la popularitat aconseguida arreu del neón. El resultat
fou com segueix:

1. a Inge Wersín-Lantschner. 	 Àustria	 2 m. 10,4 s.
2. a Helen Boughton-Leigh . 	 Anglaterra	 2 m. 18,1 s.
3. 	 Helen Zingg.	 Suïssa	 2 m. 23,6 s.
4. a Jeanette Kessler.	 Anglaterra	 2 ni. 24,4 s.
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5. a Rosli Streiff.	 Suïssa	 2 m. 27,1 s.
6, Gerda Paumgarten (Austria); 7, Hilda Sturm (Alemanya); 8, Ruth
Grundler (Alemanya); 9, Ella Mailland (Suïssa); 10, Hernia Jarozz-
Szabo (Àustria); 11, Lois Butler (Anglaterra); 12, Wanda Tarbutt
(Anglaterra); 13, Kathe Lettner (Àustria); 14, Dorothy Crewdson
(Anglaterra); 15, Ennny Ripper (Àustria); fins a 28 classificades.

Classificació per països: 1, Àustria; 2, Anglaterra; 3, Suïssa;
4, Alemanya; 5, Itàlia.

Resultat combinat per a puntuació en les proves de descens es-
pecíal i slalom per a homes:

1.er Anton Seelos.	 Àustria
2. °n Fritz Steuri	 Suïssa
3.er Otto Furrer	 Suïssa
4.rt David Zoog	 Suïssa
5. è	 Gustav Lantschner	 Àustria

6, Friedl Pfeiffer (Àustria); 7, Eriedl Deuber (Alemanya); 8, Ernst
Feuz (Suïssa); 9, Gotifried Wulfgang (Àustria); 10, Walter Prager
(Suïssa); 11, Anton Bader (Alemanya); 12, Karl Graf (Suïssa); 13
Renato Valle (Itàlia); 14, Hans Hauser (Àustria); 15, Peter Lunn
(Anglaterra).

Resultat combinat de les proves d'slalonm i baixada femenines:
1. a Inge Wersin-Lantschner. Austria
2. a Gerda Paurngarten . Àustria
3. a Jeanette Kessler. Anglaterra
4.' Helene Broughthon-Leigh	 . Anglaterra
5. a Nini Zogg	 ......Suïssa

Cursa de fons (18 quilòmetres). —En aquesta prova hem de la-
mentar novament l'abstenció dels esportius noruecs. La lluita hau-
ria guanyat, i la victòria segurament hauria estat esclatant com
altres vegades. L'arribada fou a la pista de glaç de l'Hotel Metters-
tein, on milers d'espectadors assistiren. La gent s'impacientava UI)

Xic per haver-se donat la sortida anib retard, però els músics tiro-
lesos amb el bigarrament de llurs vestits i les seves tocades feren
passar l'estona agradosament. Per cert que Anton Seelos, el cone-
gut esquiador especialitzat en proves de baixada i slalom, volgué
ajudar a donar més caràcter a l'espectacle de l'arribada, tocant e]
clarinet i demostrant que és tan bon músic com bon esquiador.

Els cinc primers llocs foren per als esquiadors del Nord: suecs i
finesos. El primer dels alpins, l'alemany Dauber, fou la revelació de
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l'any, i ningú rto espirava una tan brillant classificació. General-
ment es creia que Paumgarten faria el primer deis alpins; però
l'haver trencat un esquí l'obligà a retirar-se. El resultat fou com
segueix:

1. er Nils Englund	 Suècia	 1 h. 02 m. 19,2 s.
2.°n Hjalmar Bergstrom	 Suècia	 lb. 02 ni. 40 s.
3. er Vaiuo Liikkanen.	 Finlàndia	 1 h. 02 ni. 47,6 s.
4. rt Veli Saarinen	 Finlàndia	 1 h. 03 nl. 09,8 s.
5. e	Sven Litterstronm.	 Suècia	 1 h. 03 m. 11 s.

6, Friedl Dauber (Alemanya); 7, Antonin Barton (Txecoslovàquia);
8, Herbers Leupold (Alemanya); 9, Erik Hedlund Per (Suècia); 10,
Frantisek Simunck (Txecoslovàquia); 11, Sven Erikson (Suècia);
12, Hugo Gestrein (Àustria); 13, Hubert Ptugel (Àustria); 14, Eduard
Hromadka (Txecoslovàquia); exequo, Wladimir Nowak (Txecoslo-
vàquia); fins a 128 classificats, deis 130 corredors que trepitjaren
l'arribada.

Dissabte, 11 de febrer.—Prova de salts. Puntuant per a la prova
combinada amb la de fons (18 quilòmetres).

A la una de la tarda una gran gernació es dirigí cap al trampolí
de Berg-Isel situat als afores de la capital tirolesa. Temps boirós
i plujós, que no impedeix que el públic segueixi anib el màxim in-
terés el descabdellament d'aquesta prova. La boira de vegades
cobreix la pista de sortida i hom veu aparèixer un esquiador en
pie vol esquinçant -la, i llançant -se en direcció al buit. El trampolí
de Berg-Isel és una cosa imposant. Amb neu portada de tots els
indrets per a cobrir just la pista d'embalada i la de recepció. Fora
de concurs salten els quatre noruecs. Sobresurten els germans
Ruud, no solament per la llargària del salt, sinó per l'estil, molt
superior encara al deis altres països. El moviment acompassat
deis braços i la tendència a dirigir el cap a prop de la punta deis
esquís, dóna a l'estil noruec un segell impossible de confondre. La
classificació fou cono segueix:

Primer salt Segon salt	 Pus -
metres	 metres	 tuacio

ter Sven Erikson.	 Suècia	 63,5	 67	 220
2. °n Gregor Holl .	 Àustria	 58	 72,5	 212,5
3• er Yzydor Lusczek	 Polònia	 52,5	 67,5	 208,5
4. rt Alfred Stoll .	 . Alemanya	 61	 68	 205,6
5e Ernst Murer .	 Suïssa	 55,5	 62	 204,9

6, Walter Delle (Austria); 7, Gustl Muller (Alemanya); 8, Pelle Hen-
nix (Suècia); 9, Rudolf Bulkert (Txecoslovàquia); 10, Harald Reindl
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(Àustria); 11, Markus Maíer (Àustria); 12, Josef Gumpold (Àustria);
13, Sttnialaus Marusarz (Polònia); 14, Ernst Feuz (Suïssa); 15, Max

Hauser (Àustria); fins a 72 classificats.

Resultat de la prova combinada. Fons (18 kms.) i salts:
1. er Sven Erikson.	 Suècia
2. °n Antonin Barion	 Txecoslovàquia
3. er Harald Bosio .	 . Austria
4. rt Gust Muller	 Alemanya
5. è Ernst Feuz	 Suïssa

6, Stanislaus Marusarz (Polònia); 7, Alfred Stoll (Alemanya); 8, Ru-
dolf Burkert (Txecoslovàquia); 9, Maikus Maier (Àustria); 10, Franz
Reiser (Alemanya); 11, Jaroslaw Faistauer (Txccoslo\àquia); 12,
Franz Steinhauser (Alemavya); 13. Huhert Pugi (Àustria); 14, Willy
Mohwald (Txecoslovàquia); 15, Herbert Leupold (Alemanya); fins
a 60 classificats.

Diumenge, 12 de febrer. —Gran concurs de salts.
Per fi el bou temps vingué a les regions alpines. La nit del dis-

sabte al diumenge nevà, i els concurrents al banquet oficial i al
ball esportiu tingueren l'agradable sensació de la nevada abun-
dosa que durant tota la nit deixà la bella capital embolcallada amb
el blanc mantell. Diumenge al matí lluí bon sol, i per les muntanyes
properes hom aprecià una bona quantitat de neu caiguda durant
la nit. Innsbruck es veié durant tot el dia assaltada per automòbils
i autocars de tot arreu. Els trens abocaven gent i més gent del
Tirol, Vorarlberg, Viena, Nord d'Itàlia, Baviera, Suïssa, etc. Milers
de forasters amants del nostre esport, disposats a fruir de l'espec-
tacle únic, del vol de l'home amb esquís. 40.000 persones hi havia
en les localitats, però altres tantes en els carrers, terrats, finestres
i balcons anib binocles í altres estris.

Birger Ruud saltà la primera vegada, fora de concurs, 74,5 me_
tres, i la segona, 82 metres, aquesta amb caiguda. Hom s'ha de fe:
càrrec el que representa saltar en un trampolí amb la neu juris,
i amb els costats de la pista de recepció completament pelats, en-
senyant la negra terra, i amb un filial de pista de recepció acabat
amb ferma pujada per a ralentir la velocitat. A pesar d'aquesta
pujada, en els salts importants i degut al fort impuls, molts arri

-baren a xocar contra la paret final, encara que frenaren violenta-
ment anib cristiania. La classificació fou la següent:
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Primer salt Segon salt	 Pun-
metres	 metres	 tuació

1. er Marcel Reymond .	 Suïssa	 69	 70,5	 224
2. on Rudolf Burkert . Txecoslovàquia	 68	 70	 213,8
3. er Sven Erikson.	 Suècia	 64,5	 66	 210,9
4. rt Hans Oftler .	 Alemanya	 63	 70	 208,7
5. è Gusti Muller .	Alemanya	 60	 68,5	 207,6
6. è Josef Gumpold	 Àustria	 59,5	 70,5	 204,8
7. è	Josef Lucke .	 Austria	 59,5	 66,5	 201,8
8. è Ysydor Luszek . 	 Polònia	 57	 64,5	 200
9• è	 Eduard Gelleitner	 Austria	 59,5	 64	 197,5
10	 Rudolf Harabie .	 Àustria	 61	 62	 197,2
11, Alois Kratzer (Alemanya); 12, Franz Kraus (Txecoslovàquia);
13, Ha raid Reinl (Àustria); 14, Walter Hein ("Txecoslovàquia); 15,
Karl Diet (Alemanya); fins a 87 classificats.

Dilluns, 13 de febrer. -Cursa de gran fons (50 quilòmetres).
El bon temps volgué donar l'adéu -siau a la FIS en la seva gran

setmana. Darrera jornada de proves amb la tradicional de 50 qui
-lòmeires. Com en altres ocasions, fou guanyada pels finesos, i per

Saarinen, especialitzat en aquestes proves de resistència. Prova
per als països nòrdics, la victòria fou repartida entre Finlàndia
í Suècia, com era d'esperar. El resultat fou com segueix:

1. er Veli Saarinen	 Finlàndia	 4 h. 13 ni. 49,2 s.
2. on Sven Utterstrom . 	 Suècia	 4 h. 14 m. 31,4 s.
3. er Hjalmar Bergstrom .	 Suècia	 4 h. 17 m. 06 s.
4. rt Vaino Liikkanen .	 Finlàndia	 4 h. 23 In. 14 s.
5. e	J. A. Persson.	 Suècia	 4 h. 25 ni. 07,2 s.

6, Erik Pedlund (Suècia); 7, Nils Englund (Suècia); 8, Wladimir No-
y ak (Txecoslovàquia); 9, Zyrill Musil (Txecoslovàquia); 10, Jan Eifka
(Txecoslovàquia); 11, Hugo Estrein (Àustria); 12, Vilda Kosnarek
(Txecoslovàquia); 13, J. Sthelik (Txecoslovàquia); 14, Alois Horn
(Txecoslovàquia); 15, Franz Zingerle (Àustria); fills a 35 classificats.

.. Acabada la gran setmana, delegats, periodistes i corredors es
regaren. Hom sentia deixar aquests bells indrets en els mo-

ments que la neu era abundosa i en perfecte estat. Això fou causa
que la majoria d'estrangers volguéssim conèixer les belleses d'a-
quest terreny, i uns cap a Zurs, altres a Sant Anton, al Zugspitze-
bahn o a Patscherkofel, disfrutéssim d'una neu pols caiguda en
gran quantitat. Jo vaig decidir-me pel darrer lloc, disposat a seguir
un curset amb Hans Nobl el gran corredor de baixada, però això
mereix un comentari a part.	 JOAN GARCIA
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Refranyer de la neu

Eneu
s costum general, fer creure als infants que els borrallons de

 són plomes d'oca que cauen del cel. Per això, quan neva,
la mainada creu que al cel plomen les oques. La neu és tinguda
per una gran benefactora de l'agricultura, puix que penetra a la
terra profundament i deixa bona saó prometedora d'una bona co-
llita. També es creu que mata tots els insectes i cuques que ataquen
els fruits i, per tant, l'any que neva molt, no ha hi por de patir pla

-gues d'insectes devoradors dels fruits. Així ens diu el refranyer:

La neu emprenya la terra.

Any de neu, any de Déu.

Any de neu, que bé el vegeu.

Per a ponderar el profit que de la neu treu l'agricultor, es diu:
Any de set nevades, blat per les teulades.

Pronosticant la neu, ens diu el refranyer:
Neu rodona, d'altra en dona.

és a dir, que si els borrallons tenen una forma més o menys arro-
donida, és senyal que seguirà nevant anib intensitat.

Pluja a la plana, neu a la muntanya.

En ternps hivernal, quan plou pels plans neva pels alts.

El mi/lot° mercader per a la neu, és el ponent.

Si després de nevar bufa el ponent, s'emporta la neu ràpidament
i queda el camp net.

Vent de mar sobre gelada, pluja o nevada.

Si en temps de fortes gelades es gira vent de fora, pot donar-se
per segura pluja forta o neu.

Si cau neu a la muntanya, la plana serà ventada.
Es creu generalment que quan els cims estan coberts de neu,

per la terra bufa el vent.

Quan Sant Pere fa l'ullet a la Mare de Déu, pluja o neu;
i si la Mare de Déu fa l'ullet a Sant Pere, plou o neva.

proverbi, corrent a l'Empordà, en què s'alludeixen les muntanyes
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de Sant Pere de Roda í de la Mare de Déu del Mont. Si l'una està
coberta per les bromes i l'altra està neta de núvols, es diu que la
que està tapada fa l'ullet a l'altra, i sempre és considerat com in-
dici de mal temps, però no de vent, sinó de pluja o neu.

Quan el Montseny està florit, fred a la Plana de Vic.
és a dir, quan està nevat.

El Montseny, com més blanqueja, més bogeja.
com més blanca té la testa o nevat el cim, més variable és la tem

-peratura.
Referent al calendari de la neu, o sia, la intensitat d'aquesta

segons els diferents temps de l'any, ens diu el refranyer:

De Tots-Sants a Sant Andreu, pluja, vent o fred o neu.

Per Sant Martí, la neu aquí.

Per Sant Martí, la neu al pi; si no hi és al vespre hi és al matí.

Per Sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu.

Per Sant Andreu, neu pertot arreu.

Per Sant Andreu, la neu al peu.

Per Sant Tomás, la neu al nas.

Nevada abans de Nadal per mitja pedregada val.

Però, hi ha qui diu el contrari:

Nevada abans de Nadal per mitja feinada val.

Neu per Cap d'any, serà bon any.

Pel gener la neu s'hi asseu com un cavaller.

Pel febrer la neu se'n va com un ca llebrer.

Per la Cande/era, gran fred o gran nevera.

Nevada pel mes de març, pluja forta al mes de maig.

Neu per l'abril, pedregades per a l'estiu.

A l'hivern, neblina, í neu per veína.

El poble no coneíx gaires senyals com a pronòstics i indicis
que nevarà. En coneixem no niés dos. Es creu que assenyalen neu,
l'encendre's la sutja de les xemeneies, i que els gats estosseguin
massa.

JOAN AMADES
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=^"= CRÒNICA
Secció d'Esports de Muntanya

RESULTATS DE LES CURSES D'ESQUÍS.
—Donem a continuació els resultats
de les curses corregudes aquest hi-
vern a la Molina i en altres bandes,
organitzades per la Secció d'Esports
de Muntanya o per altres entitats i
en les quals han participat l'equip
i els corredors del CENTRE.

Cursa d'esquís mig fons - .Social
15 de gener

En un recorregut de sis quil òme-
tres, entre la font deis Combs i el
pla d'Anyella es va córrer aquesta
cursa d'entrenament, a la qual es va
donar el caràcter de Campionats del
CENTRE. Es dividí en quatre catego-
ries, i s'adjudicà als respectius ven-
cedors unes copes d'argent, ofrena-
des per la Secció.

Els resultats foren els següents:
Classificació de la primera cate-

goria:
i Ernest Mullor	 27 m. 20 S.
2 Carles Bertrand 32 > 29 >
3 Emili Armengol 34 = 00 >
4 J. M a Nubiola	 34 > io >
5 Xavier Vilaró	 34 ' 1 5 >
6 Pere Vives	 35	 io »
7 Miquel Albareda 43 » 36 »
Classificació de la segona catego-

ria (els qui no s'hagin classificat en
dues curses de fons):

1 I. de Ouadras	 37 m. 13 s.
2 Josep Bertran	 44 > 33 >
3 Sebastià Bonet	 45 > 43 >
4 Josep Roqué	 50 > 23 >
5 Joan Mullor	 50 > 5 2 >
6 josep Nadal	 54 » 06 ',
7 Antoni Ferrer	 59 > 36 >
8 josep Bover	 i h. oi > 39 >
C l assificació de veterans (més de

32 anys):
1 Gustau Wintsch	 32 m. 40 s.
2 josep M a Guilera 35 > 22 >
Classificació de juniors (menys de

18 anys):
1 Oriol Canals	 36 m. 36 S.

2 Ignasi Abadal	 38 m. 32 s.
3 Josep M. Blanch 39 » 12 )
4 Albert Casanellas 51 > 10 >
El recorregut fou igual per a to-

tes les categories.

III Aplec d'hivern dels Esquiadors
de Gràcia

22 de gener
La primera cursa interclubs ha

estat el I11 Aplec d'hivern dels Es-
quiadors de Gràcia, amb més de 70
participants en les tres categories.
Els nostres corredors feren un bon
debut i el CENTRE obtingué els pri-
mers llocs en la classificació indivi-
dual i per equips.

Els resultats foren:	 ,,,. S.
i E. Alullor	 C. E. C. 44 22
2 J Andreu	 »	 45 19
3 K. Wittmann	 C. M. B. 46 45
4 C Bertrand	 C. E. C. 48 30
5 M. Argueta	 C. M. B. 49 to
6 E Guasch	 —	 50 25
7 Ll. Ibars	 C. M B. 5 0 27
8 A. Guerrero	 50 49
9 j M. 1 Nubiola C. E. C. 51 09

ro j. Roig	 ,	 51 28
r t J. M a Guilera	 >	 51 29
12 G. Wintsch > 52 05

Els altres corredors del CENTRE
obtingueren els llocs següents: 15,
P. Vives; 16, X. Vilaró; 20, 0. Ca-
nals; 22, J. Mullor, i 29, E. Bachs.

Per equips obtinguérem igualment
una destacada victòria.

Cursa d'esquís mig fons • femenina
2 de febrer

Trofeu Margot Moles. Premis Ma
-gatzems Santa Eulàlia i «El Dique

Flotante..
En un circuit entorn de Font Ca-

naleta se celebrà la cursa per tal
d'adjudicar-se la bonica Copa que
Margot Moles ens oferí l'any passat
per a la cursa femenina.

Les nostres esquiadores lluitaren
de valent, i s'obtingueren aquests
resultats:



124	 BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

1 Carlota Dubler 12 m. 59 S.
2 Carmelita Armangué 13	 > 18	 >
3 M Izard de Wintsch 13	 > 27	 >
4 Carme Sabadell 14 13	 >+
5 Isabel Valls 15	 > 07	 >
6 Sinda Nubiola 16	 » 14 >
7 M. 	 Dolors Canals 16	 > J7	 »
8 Pilar Figueras 16	 > 53	 >
9, Mercè Bertran; lo, Angelina Bo-
net, i u, Alícia Amigó.

Campionat de Catalunya - Fons
5 de febrer

I s'arribà al Campionat de Cata-
lunya, enguany confiat als bons ofi-
cis del Club Muntanyenc Barcelonés
el qual d'acord amb el calendari de
la temporada se celebrà el dia 5 de
febrer en un recorregut superior a
15 quilòmetres, entre Font Canaleta-
Torrent de coll de Pal-Pla d'Anye-
lla -Font Canaleta.

El CENTRE obtingué una altra ex-
cellent puntuació. El títol de Cam-
pió per a 1933 l'obtingué Ernest
Mullor amb menys d'un minut d'a-
vantatge damunt l'antic campió.

Aquesta fou la classificació:
h. m. s.

1 E.Mullor	 C.E.C. 1 15 22
2 J. Andreu	 >	 1 16 21
3 C. Bertrand	 n	 1 24 24
4 E. Guasch	 Indep. 1 16 31
5 J• Roig	 C. E. C. I 18 50
6 J M. Nubiola	 1 20 50
7 A. Guerrero C. M. B. 1 20 58
8 E. Armengol C. E. C. 1 23 58
9 M. Argueta	 C M B. 1 29 05

lo D. Aiximeno	 1 29 06
II P. Vives	 C. E. C. 1 29 08
12 G. Wintsch	 >	 1 29 II
13 L. Rigat	 1 29 24
14 R. Monneusse C. M. B. 1 29 30

F. Izard	 C. E. S.
?5 ' X. Vilaró	 C. E. C. 1 33 36
17 C. Mugnaschi C. M. B 1 36 14
18 I. de Ouadras C. E. C. 1 37 59
19 J. Boix	 A. F P. 1 38 52
20 I Escudé C. E. C. 1 39 28

Els altres corredors obtingueren
els llocs següents: 23, Lluís Ber-
trand; 30, Miquel Albareda; 37, Joan
Mullor, i 41, Antoni Serrahima, en-
tre 5o arribats dels 63 sortits, alguns
dels quals abandonaren per ruptura
d'esquís.

En guanyar-se per equips el CEN-
TRE s'adjudicà definitivament el Tro-
feu de la Generalitat de Catalunya,
que ja detentava des de l'any darrer.

Els resultats per equips foren
amb els temps dels tres corredors:

1 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-
LUNYA, 3 h. 48 m. 07 S.

2 Club Muntanyenc Barcelonés,
4h.10m.09S.

3 Centre Excursionista Sabadell,
5 h. 10 m. 03 S.

4 Centre Excursionista del Va-
llès, 5 h. 37 m. 05 S.

5 Club Muntanyenc Manresà,
5 h. 37 m 18 S.
6 Orfeó Gracienc, 6 h. 18 m. 41 S
No es pogueren classificar: Ate-

neu Enciclopèdic Popular, Club Al-
pí Núria, Unió Excursionista de
Catalun ya, i l'Agrupació Cultural
Francesc Aragó.

Una bona organització del C. M.
Barcelonés i un bell triomf dels nos-
tres corredors.

Cursa Interuaeional - Fonc
12 de febrer

La cursa següent del calendari
d'enguany fou la Internacional de
fons a càrrec de la Secció d'Esports
de Muntanya i a la qual volgueren do-
nar una major importància les enti-
tats esquiadores de Tolosa, Saint

-Girons i Mazamet (Ski Club Monta-
n e-Noi re)
Amb neu abundant pogué fer-se

el recorregut Xalet de la Molina-
Sitjar-Pla d'Anyella-Font Canaleta-
Torrent de coll de Pal-Camí del
bosc-Xalet. Tots els corredors en
alguna part del trajecte sofriren les
conseqüències de la neu enganxada
als esquís. Això ocasionà algunes
baixes de qualitat, principalment a
l'equip de Saint-Girons

El Jurat, format pel president del
CENTRE i el de la Secció i pels cro-
nometadors Josep Mullor i Emili Vi-
laseca, establí els resultats de l'estat
adjunt.

Curses de Relleus i /-'a,-e//es :Mixtes
19 de febrer

El diumenge següent, amb tempe-
ratura glacial i temps cobert, se ce-
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lebrà la cursa de relleus (una senyo- ribada damunt de la barraca de Se-
reta, un junior i un corredor de	 gremorta, es corregué la clàssica
fons) que obtingué des del primer	 cursa de parelles mixtes, les quals
moment un èxit complet.	 s'hagueren d'afanyar per obtenir

A continuació, i en un recorregut	 una bona classificació. Hi participa-
llarg i amb un acabament difícil per	 ren 3I parelles.
dintre el bosc, que va des de prop	 Heus ací els resultats d'aquest
del trampolí vell fins a trobar l'ar-	 dia:

Cursa de Relleus 3 Copes CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

19 de febrer
Equips	 'Temps parcials	 Temps totals

Carme Sabadell	 .	 .	 .	 .	 .	 . 15 m. 50 s.
l Andreu Figueras .	 .	 .	 . 14	 » o6 » 49 m.	 28 s,

Joan Andreu (2 voltes)	 .	 .	 .	 . 19	 n 32 >
Josephina Garcia.	 .	 . l6	 > 20

2 Esteve Bachs .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
I	 .	 .

l6	 » 30 = ^ .	 .	 52 M.	 40 S.

Enric Guasch (2 voltes) . l9	 - 50 >
ICarmelita  Armangué.	 .	 .	 . l3	 > 44 >

3 'Jordi Monjo	 .	 .	 .	 . 18	 » 03 ' $3 m.	 23 s.
Josep M. 	 Nubiola (2 voltes)	 .	 . 21	 > 36 »
Cecília Par.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 14	 > 55

4 Ramon Valls	 .	 .	 . 14	 a 03 » 54 m.	 59 S.
t Leo Marnet (2 voltes)	 .	 .	 . 26 : 01	 > j

M a Josepha Matheu 1 5	 > 36
5 A. Sansalvador 18	 > 54 55 m	 o8 s.

Caries Bertrand (2 voltes) 20	 > 38 >
Maria Izard de Wintsch .	 .	 .	 . l4	 r 37	 J

6 Enric Schleicher	 .	 .	 . 19	 > 08 > l .	 .	 55 M .	 35 S.

1 Ernest Mullor (2 voltes) .	 .	 .	 . 22	 > 00 >
Maria Dolors Canals .	 .	 .	 .	 . l9	 > 30 >

7 Oriol Canals	 .	 .	 .	 .	 . l3	 1 05 » .	 56 m.	 39 S.
Josep M. a Guilera (2 voltes). 24 > 04 >

I Antònia Guarro	 .	 .	 .	 .	 .	 . 17	 » 25
8 ( Joaquim Bofill.	 .	 .	 .	 .	 .	 . l6	 a Io » 1 h.	 00 m.	 23 S.

f Ignasi de Quadras (2 voltes)	 . 26 D 48
M.» Josepha La Rosa (C. M. B.). 	 . l6	 > 30 a

9 J. Gómez	 .	 .	 .	 a	 .	 . 21	 > 10 > ` I h.	 02 nl.	 05 S.

Carles Mugnaschi.	 » (2 voltes) 24 > 35 >
fJ Angels Fiol	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . l5	 • 56 >j(

Io Jaume Reñé	 ...... 22	 a 19	 ) 1 h.	 02 m.	 48S.
Il Pere Vives (2 voltes) .... 24	 >

;

33	 I
Carlota Dubler	 . l5	 • 30 >

t s Manuel Puigmartí.	
.	 .	 .	 .	 .I

l9	 a 14 a¡ i h.	 03 m	 325.
Gustau Wintsch (2 voltes) 28	 > 48 >

Retirat t equip.

Cursa de parelles mnixies - Premis Dubler
9 de febrer

Fora de concurs: Carlota Dubler - Cèsar Dubler .	 lo m. $6 s
(donadors dels premis)

t	Roser Guarro - Manuel Dubini 	 .	 .	 .	 . .	 9 m. 07 S.
2	 Mary Izard de Wintsch - Gustau Wintsch	 . 9 ? 18
3	 Carmelita Armangué - Josep M. » Nubiola	 .	 . 9 42
4	 Cecília Par - Leo Marnet	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 9	 > 46 >
5	 M. 	 josepha Matheu - Caries Bertrand 	 .	 .	 . .	 Io	 . lo r
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6 Antònia Guarro - Josep M. , Ferran	 .	 .	 . II M. 23 S.
7 Julda Stuber - Josep Guarro	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . I I	 > 33
8 Isabel Valls - Ignasi Folch .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . I2	 > 50 >
9 Carme Sabadell - Joan Andreu	 .	 .	 .	 .	 .	 . 13	 > o6 >

lo Conxita Pla - Joan Vives	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 13	 > 14 >
II Josephina Garcia -Joan. Burbano.	 .	 .	 . 14	 > o8 »
12 Maria Josepha Larosa - Carles Mugnasqui .	 .	 . 14	 » 26 >
13 Montserrat B. de Domènech - Francesc Domènech 15	 > 10 »
14 Pilar Figueras - Josep M. 	 Nadal .	 .	 .	 .	 .	 . 15	 » 28 ,
15 Camila Pla - Emili Amatller	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 15	 ' 59 >
16 Maria Dolors Canals - Andreu Figueras.	 .	 . 16 04 >
17 Maria deis Angels Fiol - Pere Vives .	 .	 .	 .	 . 17	 > 30 >
18 Elena Ibars - Ignasi de Quadras	 .	 .	 .	 .	 .	 . 17	 > 51	 .
19 Concepció Guardia - Enric Guasch	 .	 .	 .	 .	 . 18	 > 03 »
20 Anna Maria Algué - Miquel Albareda	 .	 .	 . IS	 > 12 >
21 Angelina Bonet - Josep A. Bertran	 .	 .	 .	 .	 . 20	 > 39 >
22 Anna Matheu - A. Sansalvador	 .	 .	 .	 .	 .	 . 20	 > 58 >
23 Mariona Guarro - Joan Roig	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2I	 > 05 >
24 Lluïsa Pla - Manuel Puigmartí	 .	 .	 .	 .	 .	 . 22	 > 25 »
25 Mercè Bertran - Salvador Bonet .	 .	 .	 .	 .	 . 22	 » 32 >
26 Salve Al,;ué - Ernest Mullor	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 25	 ' 37 >
27 Enriqueta Burbano - Lluís Fontanet.	 .	 .	 .	 . 26	 > 45

retirats 3 equips.

Cursa als Rasos de Peguera
26 de febrer

El II Aplec dels Esquiadors Man-
resans als Rasos de Peguera tingué
lloc el dia fixat, 26 de febrer, amb
la participació d'un crescut nombre
d'esquiadors de l\fanresa, Berga i al-
tres poblacions de la conca del Llo-
bregat. La Secció hi va concórrer
amb el seu equip i tingué la satis-
facció que tots ells es classifiquessin
a continuació en els sis primers llocs.

El president d'aquesta va marcar
un circuit d'uns sis quilòmetres, on
es donà un parell de voltes. Es re-
gistraren els següents resultats:

I Ernest \lullor C. E. C	 42 50
2 J. Ma Nubiola	 11	 43 46
3 Enrie Guasch	 »	 44 14
4 Joan Andreu	 »	 46 00
5 A. Figueras	 »	 50 34
6 Joan Roig	 50 43
7 Ricard Costa	 C. M. M. 5 1 45
8 Fritz Eder	 C. E. C. B. 53 40
9 G. Roca	 F. J. C. M. 54 09

Io F. Planes	 C. E M.	 55 05
11 J. Vilalta	 C. M. M	 56 32
12 A. Bargay	 C. E. C. B 58 30
fins a 28 corredors dels 45 sortits.

Cl assificació d'Entitats (3 corre-
dors);

1 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-
LUNYA, 2 h. io m. 5o s.

2 Centre Excursionista de Ber-
ga, 3 h 23 m. 02 S.

3 Federació Joves Cristians
(Manresa), 3 h. 31 m. 02 S.
4 Centre Excursionista de la Co-

marca Bages, 3 h 39 In. 33 S.
5 Centre Excursionista Montser-

rat (Manresa), 3 h 47 m. 4 1 S.
6 Club Muntanyenc Manresà

(equip complet).

Aquestes han estat les activitats
esportives dels nostres esquiadors
durant els mesos de gener i febrer
d'enguany. Falta encara participar
en algunes curses importants, de les
quals en donarem compte en el
BUTLLETÍ pròxim.

BORRATXERA na NEU. -- Aquest era
el film que la Secció d'Esports de
Muntanya va patrocinar en la sessió
de gala que tingué lloc el dia 24 de
gener al cinema «Fantàsio>.

Leni Rieffenstahl i Hannes Sch-
neider ens feren fruir innombrables
belleses en les emocionants incidèn-
cies d'una cursa d'esquís <a la ca-
cera de la guineu >.
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BIBLIOGRAFIA
Crítica breu d'alguns llibres

d'esquís que hi ha
a la Biblioteca

LE SEL—H. ,11ückenbrünn i Fre
-drik Hallberg.—Es aquest un deis

millors llibres que put caure a les
mans d'un esquiador o d'un que ho
desitgi ésser-ho; és complet en tots
sentits, útil el mateix per al princi-
piant que per al veterà; la tècnica
de l'esquí hi és tractada de forma
racional i pràctica No es fa solidari
de tal o qual escola de nom més o
menys llampant, ni preconitza una
determinada posició de baixada, ni
proscriu el telemark d'entre els vi-
ratges, sinó que ensenya a adoptar
el viratge i la posició que niés con-
venen, segons l'estat de la neu. A la
millor comprensió de la tècnica dels
diferents passos i viratges, ajuden
bon nombre de croquis o dibuixos
recalcant la posició dels esquiadors
en cada cas, molts d'ells reproduint
actituds dels més coneguts profes-
sionals de l'esquí Interessants so-
bretot són els capítols referents a
l'equip de l'esquiador a l'ús de dife-
rents ceres, que recomanem als de-
butants i ais corredors respectiva-
ment L'aficionat que practiqui ra-
ra mnent l'exercici físic, trobarà orien-
tació profitosa per a entrenar els
seus músculs en el capítol: Gim-
nàstica d'entrenament per a l'esquí».

La segona part, també de gran in-
terés, és dedicada a l'esquí de com-
petició, higiene, control mèdic dels
coraedors, salts i trampolins, técnica
de les curses de fons i combinades
Llàstima que aquest llibre no dedi-
qui cap atenció a les curses d'sla/om,
que tanta importància han de tenir
en països accidentats com el nostre.

LES MERVEILLES DE L'SKI --Arnold
Panck i Hannes Sclaneider.—En el
CENTRE hi ha dues edicions d'aquest
llibre: una de francesa i una altra
d'alemanya.

El seu contingut dimana dels prin-
cipis de la célebre escola de l'Arl-
berg (posició ajupida i endavant, 1
repartiment de tot xoc una mica fort
sobre les dues cames per igual, en
cas d'atur o canvi de pendent a gran
velocitat). El fundador, per dir-ho
així, és un dels autors, el peritíssim
esquiador de St-Anton-am-Arlberg,
Hannes Schneider; el Pic/is tradi-
cional de tantes pellícules de neu
que hem vist amb els nostres ulls
com una meravella, i una meravella
és en realitat el contingut d'aquest
llibre, tant per les magnífiques fo-
tografies que n'ocupen la major part,
com pel text detallat i acuradíssim
de l'explicació del que pot interes-
sar al muntanyenc i esquiador. Les
fotografies són d'Arnold Fank i de
Sepp Allgeier.

L'ART nu Sxi.--A. Zarn et P. Bar-
blan —Obra que tot esquiador con-
sultarà amb profit per la claredat de
les explicacions i croquis. El seu mè-
tode d'ensenyament ha servit de base
d'altres llibres sobre el mateix tema
apareguts posteriorment. És inte-
ressant de considerar el sistema
progressiu emprat pels bons llibres
per a ensenyar a esquiar: de primer
dóna importància a l'equip: reco-
mana adquirir un bon equip per poc
que es pugui per a disfrutar molt
més i aprendre més de pressa; en
segon lloc estudia l'entrenament
amb la preparació adequada de I'or-
ganisme per als esforços que haurà
de fornir després. I un cop amb els
esquís als peus i sobre la neu, re-
marca com cal adquirir una mica
d'equilibri, aprenent primer a cami-
nar i després a pujar sense bastons;
i solament quan s'ha adquirit una
certa seguretat cal provar de baixar
un pendent suau, fent el que indica
el llibre per tal de no caure. Diu que
no s'han de provar fer viratges com

-plicats, de moment; cal adoptar la
posició de frenatge quan hom vol-
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drà aturar-se, que, si un ho fa bé, ja
n'hi ha prou de moment; després
vindrà la resta.

Aquest és el sistema del llibre
L'Art du Ski, que recamanem al
principiant.

L'ENCHANTEMENT DU SKI. — Alfred
Couttet, Al-nold Lunn i Emil Peter-
seu.—Tres personalitats de l'esquí
intervenen en la creació d'aquesta
obra: Emil Petersen, el conegut es-
quiador i saltador noruec, ens parla
de la tècnica de l'esquí en la prime-
ra part del llibre. Arnold Lunn trac-
ta de les curses d'slalonz en la segona
part. Alfred Couttet ens diu quel-
com de l'alpinisme hivernal a la ter-
cera part Fotografies amb profusió,
llibre més a propòsit per a l'esquia

-dor bregat, puix no ensenya l'art de
l'esquí des dels seus moviments fo-
namenta ls .

NOCIONS D'EsQuí.— Miquel Albare-
da —Faltava pero un llibre en català
d'ensenyament de l'esquí, perqué
totes les obres citades i d'altres ben
nombroses són escrites en idiomes
estrangers. Aquest buit l'ha vingut
a omplir el llibre del nostre consoci
Miquel Albareda, un entusiasta d'a-
quest esport que ha sabut reunir en
aquesta obra de dimensions reduï-
des, però d'un vast contingut, les
nocions més útils per a esdevenir
un bon esquiador El sistema d'en

-senyament, metòdic i racional, i la
forma concisa i clara de les explica-
cions, junt amb els croquis que les
acompanyen i el preu limitat de l'o-
bra, fan d'ella una de les més pràcti-
ques que pot trobar el principiant.

CARNET D'UN ESQUIADOR (1915-1930).
—5tosep illa Guilera. -Encara que
no un llibre de técnica alpina o de
tècnica aplicable a l'esquí, heus ací
un llibre saturat d'emocions i es-
quiades que sadollen l'esperit, i porta
els bons records a la intimitat fami-
liar de les excursions que damunt
les fustes lliscants hom ha fet per les
blanques llenç<-lades de neu de les
nostres muntanyes pirenenques.

Un veritable historial d'aquest
blanc esport a la nostra terra són

les pàgines escrites d'una manera
planera i suggestiva alhora pel nos-
tre compan y Josep Df a Guilera, au-
tor amb anterioritat d'Excursions
pels Pil-eneus i els dlps, un altre llibre
bell recordatori de diverses excur-
sions i escalades pels cims de la
nostra terra i de l'estranger.

Carnet d'un esquiador, és un vo-
lum de prop de dues-centes cin-
quanta pàgines el qual, enmig de la
técnica crua dels llibres ressenyats,
es fa recomanable als nostres a(i-
cionats per a conèixer les vicissituds
que ha seguit el desenvolupament de
les activitats alpines, des de l'any
1915 a Ribes, fins als nostres dies
a les pistes de la Molina i Núria.

ALTRES LLIBRES. — Altres publica-
cions hi ha sobre el mateix tema, o
sia, la tècnica de l'esquí. En prin-
cipi cal esmentar pel seu gran inte-
rès Le ski alcin i Le Ski en kiver, au
printenips, sui- les glaciers, ambdós
d'Arnold Lunn, president de 1'rSki
Clubs (le la Gran Bretanya.

Del primer cal destacar la tècnica
de les curses de ]'slalom que tot es-
quiador català, aficionat o no a l'es-
quí de competició, hauria de conèi-
xer, i del segon és interessant la
part que parla de la tècnica de la
neu i de les allaus, assumpte al qual
potser seria hora que concedíssim
alguna atenció els qui freqüentem
la muntanya a l'hivern

També hi ha a la Biblioteca del
CENTRE un llibre en alemany lf^un-
der des Sc%neesc /uuás del Dr. Boader
i Hans Schneeberger, que no cal
confondre amb el del mateix títol de
Schneider-Fank. Tracta essencial

-ment del salt i de la cursa de fons,
i està abundantment ¡llustrat amb
magnífiques fotografies i croquis.

Finalment assen yalarem per avui,
La nouvelle tecliniyue du ski, de Max
Winkler; Marie Rose ou leski sans en-
ti-aves, de M. Bernard; AlpineSkilauf
Tec/rnik, de M. Zdarsky, i els inte-
ressantíssims articles apareguts en
]'Alpines Handbuch, de] D. und O. A.;
de Manuel du skieul-, de H. Faes et
P. L. Mercauton, etc, etc.

E. B.
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NOTICIARI
Ens plau força publicar els articles que segueixen
de reglamentació de les curses de baixada i slalom,
cada día més populars. Tenim entès que la FIS no
fa gaires anys acceptà el punt de vista de 1'«Ski-
Club of Great-Britain» i es decidí patrocinar oficial-
ment aquesta mena de curses, de la mateixa manera
com ho venia Fent amb les de fons í els concursos
de salts. Aleshores la FIS no va fer sinó adaptar
els reglaments que havien elaborat els anglesos.
Aquesta nova reglamentació no era gens divul-
gada i fins fa poc no l'hem vist publicada en <La
Revue du Ski» (gener de 1933) d'on l'hem traduït
amb el desig que el seu text sigui aviat admès
i posat en vigor per les entitats de Catalunya que
vulguin organitzar competicions d'aquesta mena

Federació Internacional
de l'esquí

REGLAMENT PER A LES CURSES

DE BAIXADA I DE L'SLALOM

A.— DISPOSICIONS GENERALS

Els articles del' al 35 reglamentantla cursa de
fons i salts no es publiquen per ésser coneguts

36. Organització oficial.—L'orga-

nització d'una cursa internacional
necessita com a mínim:

a) un Comité d'organització amb
un president i un vice-president; b)
un Jurat amb un president i un vi-
ce- president; c) un Arbitre; d) un
Cap de pista amb ajudants; e) un
«Starters amb ajudants; f) dos Cro-
nometradors com a mínim, i even-
tualment amb secretaris; g) un Jutge
d'arribada amb ajudants; fi) controls
per al circuit i ajudants per a 1'sla-
Iom; i) controls.

37. Prescripcions pes• als oficials.
—a) El Comitè d'organització és ele-
git per la Federació Nacional o pel
club organitzador. Es el responsable
de l'organització general de les cur-
ses (publicacions, inscripcions, allot-
jament, premsa, servei mèdic, etc.).
—b) El Jurat és elegit per la Fede-
ració Nacional o pel club organitza-

dor, i és responsable de la part tèc-
nica de les curses (preparació de les
pistes, realització de les curses, càl-
culs, etc.). El Jurat es constitueix ell
mateix. L'àrbitre, els caps de pista,
astarter», cronometradors,j utge d'ar-
ribada i controls poden formar part
del Jurat. El Jurat decideix per ma-
joria absoluta de vots. El president
té dret al vot, i el seu vot decidirà
en cas d'empat. El jurat és respon

-sable de l'observació deis principis
relatius a la demarcació de les pis-
tes; en una cursa d'slalonz, és ell qui
designa el pendent sobre el qual ha
de tenir lloc aquel], i així mateix el
desnivell. En les curses de baixada
el Jurat designa el traçat de la pista
i els llocs on hauran de collocar-se
les banderetes de control i les indi

-cadores d'un lloc perillós. Les recla-
macions s'adreçaran al Jurat (vegeu
A-12). El president del Jurat deu,
a més, informar els corredora abans
de la cursa de totes les decisions es-
pecials preses per aquell. —c) L'àr-
bitre designat pel jurat decideix
sobre totes les diferències que s'han
de resoldre durant les curses. No-
més ell podrà decidir l'ajornament
d'una cursa.—d) El cap de pista deu
marcar la pista seguint les indica-
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tions generals del jurat. És el sol
responsable de la coliocació de les
banderoles de direcció i de la de-
marcació dels traçats únics (v. 38
i 48). El cap de pista és responsable
de l'estat de la pista abans i durant
tota la cursa. - e) L'«starter» és res-
ponsable de la sortida regular dels
corredors (v. 45).—f) Els cronome-
tadors són responsables de la me-
sura del temps; cada cronometrador
pot tenir un secretari. (v 45).—g) El
jutge d'arribada determina l'ordre
d'arribada dels corredors. —/i) En la
cursa d'slalom, un control ha d'estar
collocat al costat de cada grup de
banderoles. Els controls inilingiran
les penalitzacions, i en prendran
nota en llistes impreses, de les quals
han d'estar proveïts. Aquestes llis-
tes s'han de remetre al jurat pels
controls, avalades amb llurs signa-
tures, immediatament després de la
cursa. Cada control té la potestat
d'inflingir penalitzacions per les fal-
tes comeses pels corredors en la
part de recorregut que ha de vigilar
i del qual és responsable.—i) Els
controls vigilaran la pista durant les
curses de baixada i prendran nota
del compliment de les presents dis-
posicions. Els controls trametran
immediatament després de la fi de
la cursa llurs notes signades al j urat.

38 Banderoles.—ai En les curses
de baixada les banderoles hauran
de tenir, sempre que sigui possible,
una superfície aproximada de 5o x 5o
centímetres. Per marcar la pista de
les curses de baixada, s'empraran
els tres colors següents:

Les banderoles vermelles i gro-
gues són banderoles de direcció; es
posen d'una a una; el corredor no
està obligat a mantenir-se a deter-
minada distància d'elles; les bande-
roles vermelles indiquen al corredor
el millor camí i el més segur; les
banderoles grogues són banderoles
d'avís; avisen el corredor quan no li
convé de ll ançar-se a tota velocitat;
les banderoles blaves amb vora blan-
ca són de control; estan posades a
parells i s'han de posar obligatòria-
ment; les banderoles vermelles cre-
uades per banderoles blaves es po-

sen a parells al començament i a la
fi de cada traçat únic (v. A-48), i el
corredor haurà de passar-hi.-- b) En
les curses d'slalovn la pista és asse-
nyalada per parells de banderoles
d'un mateix color; sempre que sigui
possible, les banderoles no seran
més que de dos colors i alternades
per parells —c) L'arribada ha d'és-
ser visible, senyalat per una tela es-
tesa entre els dos pals d'arribada.

39. participants. — Els partici-
pants hauran d'haver complert els
divuit anys, si la Federació o el club
organitzador no prenen sobre el par-
ticular una disposició contrària.

40. Equip.—Els corredors no es-
tan autoritzats a reparar llur equip
(bastons, corretges, etc.) més que
per mitjà d'utensilis o peces de re-
canvi que portin prèviament al da-
munt. En una cursa per equips, els
membres d'un mateix equip poden
servir-se del material deis seus co-
equipiers Està prohibit al corredor
1'utilitzar una peça de recanvi d'un
espectador. En les curses corregu-
des en clues parts o dues sèries , ve-
geu 47 i 49 d.), els participants po-
den completar i reemplaçar llur
equip abans de la segona sèrie.

41. Ruptura d'un esquí.—Un cor
-redor que perdi o trenqui un esquí

durant la cursa, pot acabar-la amb
un sol esquí. Un corredor que passi
la línia d'arribada sense esquís o
que recorri en totalitat o en part la
pista a peu, ha d'ésser desqualificat.

42. Ajut amh els bastons. — Tot
corredor que agafarà un o dos bas-
tons amb les dues mans, o que per
un al t re mitjà qualsevol procurarà
burlar la disposició que prohibeix
tot frenatge amb els bastons, serà
desqualificat.

43• Publicació del r-ecorreguf.—El
recorregut haurà d'ésser conegut en
termes generals dos dies abans del
concurs i estarà obert per a l'entre-
nament dels corredors fins al mo-
ment que sigui marcat. A partir d'a-
quest moment està prohibit recórrer
la pista sense guia i sense una auto-
rització especial. Tota infracció d'a-
qnesta disposició comporta la des-
qualificació. El cap de pista haurà
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de mostrar i explicar sobre el lloc
als corredors el recorregut assenya-
lat d'una cursa de baixada i d'sla-
lom .

44• .li de la cursa. — Cap corre-
dor no haurà acabat una cursa abans
d'haver traspassat amb tots dos peus
la ratlla d'arribada.

45. Sortida i cronometratge. —En
cas de cronometratge a la mà, el
cronometrador ha de donar el se-
nyal de sortida tocant el corredor
amb la mà. En les curses d'slalom,
els temps són determinats, en cas
de cronometratge a la mà, fins a
i/s de segon; i en cas de cronome-
tratge elèctric (installacions elèctri-
ques a la sortida i a l'arribada reu-
nides per un fil) fins a 1/Jo de segon.
En les curses de baixada, tant si el
cronometratge és elèctric com fet a
la mà, els temps no són determinats
més que fins a 1,5 de segon. Si els
temps són mesurats fins a i/S de se-
gon amb un cronòmetre que marqui
la 1/ lo de segon, 0.1" és arrodonit
fins a 0.2", 0.3" a 0.4", etc. Si els
temps es mesuren fins a 1/lo de se-
gon amb un cronòmetre que marqui
fraccions de segon més petites, o o5"
s'augmenta fins a o.i", etc.... En les
curses d'slalom els temps s'arrodo-
neixen per cada sèrie (i).

En cas de cronometratge a la mà,
la sortida es dóna de la manera se-
güent: El que dóna la sortida posa
la mà sobre el corredor: —aEsteu a
punt?»,—li diu tres segons aproxi-
madament abans de la sortida. «Sor-
tiu!u,— afegeix, en donar l'ordre de
sortida, bo i treient la mà de damunt
del corredor. (No es compten els
segons).

En les curses d'slalom, en cas de
cronometratge a mà, els temps han
d'ésser presos per tres cronometra-
dors Quan dos d'ells prenen el ma-
teix temps, és aquest el que val; si
tots tres cronometradors prenen
temps diferents, es compta com a
(r) Exemple: En una cursa d'.slalo,n els

temps es determinen fins a 1/ lo de segon.
Un corredor ha invertit en la primera

sèrie 42.o;" arrodonit a .	 .	 .	 = 42.1"

Un corredor ha invertit en la segona
sèrie 42.0 7 " arrodonit a .	 = 42.r"

El temps final és, doncs, igual a 84.2"

temps definitiu la mitjana aritmètica
dels temps extrems. Si per distrae-
ció es dóna el cas que només dos
cronometradors han pres el temps,
es comptarà el temps pitjor. (Tots
els temps presos s'han d'anotar en
l'acta dels resultats)

En la cursa de baixada, en cas de
cronometratge a la mà, els temps
han d'ésser presos, almenys, per tres
cronometadors, dels quals el primer
compta les hores i els minuts, els dos
altres els segons i fraccions de se-
gons; un dels dos 6ltims haurà de
mesurar els temps per mitjà d'un
cronúgraf.

46. Arranjament de la pista.—To-
tes les disposicions seran preses
perquè la pista de les curses de bsi-
xada i d'slalom estigui completament
neta d'espectadors.

B.— DISPOSICIONS ESPECIALS REFERENTS

A LES CURSES DE BAIXADA

47. Recorregut. — El recorregut
d'una cursa de baixada no ha de
presentar parts planes ni pujades:
una excepció podrà ésser admesa
en el cas que un recorregut particu-
larment favorable presenti petites
parts planes i curtes pujades. El re-
corregut haurà de presentar un des-
nivell tan important com sigui pos-
sible (800 metres). Degut a les con-
dicions de la neu i del terreny, el
jurat pot decidir fer la cursa en dues
parts. Aquestes dues parts presen-
taran, tant com sigui possible, con-
dicions diferents de terreny.

48. Traçat 2inic—Ouan en una
part del recorregut la neu és tova
i pesant, de forma que el corredor
que sortís primer tingués desaven

-tatge, el cap de pista farà marcar el
traçat en aquest trajecte, abans de
la cursa. Un corredor que es pre-
pari a passar-ne un altre en aquest
traçat únic, ha d'advertir el corredor
que té al davant, cridant: =Pista
lliure!.. Aquest sortirà ¡inmediata-
ment de la pista i no molestarà de
cap manera el corredor que el passa.

49. Sortida —a) Sortida en ron-

junt.— L'ordre de lloc és determinat
per sorteig d'esquerra a dreta (di-
recció de la cursa).
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b) Sortida individual. —Els con-
cursants han de sortir amb intervals
de mig minuta dos minuts. —i. L'or

-dre de sortida es determina per sor-
teig-2 El jurat repartirà els cor

-redors en grups, segons la seva qua-
lilicació esportiva. El primer grup
serà format pels millors corredors,
el segon pels següents, etc. El nom

-bre de grups, igual que el nombre
de corredors adscrits a cada grup,
varien segons les curses i els parti-
cipants (i). Els grups prendran la
sorticla segons l'ordre de llur quali-
ficació, començant pel millor grup
o pel de menys qualitat, o bé en un
ordre determinat per la sort. L'or

-dre de sortida dels corredors en
cada grup es determina per sorteig.

c) Sortida per grups.—Els parti-
cipants es repartiran en grups d'a-
cord amb les disposicions que pre-
cedeixen (A. 49 b. 2). En comptes
d'una sortida individual, els corre-
dors de cada grup sortiran junts.
Les sortides dels grups es donaran
amb intervals d'un a dos minuts.

d) Quan una cursa de baixada es
divideix en dues parts, la sortida de
la segona part es dóna, o bé en el
mateix ordre i amb els mateixos in-
tervals de la primera, o bé, segons
la decisió del jurat, amb l'ordre dels
temps acomplerts en la primera part;
en aquest cas el corredor que ha
realitzat el millor temps en la pri-
mera part, surt el primer en la se-
gona, etc .. L'interval de sortida en-
tre el primer i el segon és igual a la
diferència de temps entre el primer
i el segon classificats en la primera
part. L'interval de sortida entre els
corredors següents és igual a la di-
ferència de temps que els separava
en la primera part.

fot corredor que arribarà a la sor-
tida després de l'hora fixada per a
la seva sortida, serà considerat com
si hagués sortit a l'hora reglamentà-
ria. Per a la determinació de] seu
temps, el temps de sortida regla-
mentària és el pres en consideració

(') Està permès d`admetre solament ennombre limitat de corredors d'un sol país od`un club. En les curses de la PIS el nombrede participants estil limitat a sis per nació.

(i no el temps de la sortida efectiva).
Un corredor que farà una falsa sor-
tida serà penalitzat amb un suple-
menl de cinc segons. En cas de re-
petició de la falsa sortida, el corre-
dor serà desqualificat.

5o. !llanera de calcular.—Per a
la classificació en les curses de bai-
xada, compten solament els temps
realitzats. Si una cursa de baixada
és divideix en dues parts, la classi-
ficació s'estableix mitjançant l'addi-
ció dels temps realitzats en les dues
parts de la cursa. Una cursa de bai-
xada no podrà ésser interrompucla
més que quan l'acabament esdevin-
drà impossible, degut a manca de
visibilitat, tempesta de neu o perill
d'allaus. Mentre no hagin pres la
sortida tots els corredors, els resul-
tats seran nuls.

C.— DISPOSICIONS ESPECIALS REFERENTS

A LES CURSES D'slaloin

ii. Recorregut d'un nslaloms.-
En la cursa d'sltzionz el corredor ha
de seguir un recorregut determinat
per banderoles; el passatge d'un pa-
rell de banderoles pot fer-se indistin-
tament per qualsevol direcció. Una
cursa d'slalozze es corre per regla ge

-neral en dues sèries; el cap de pista
pot modificar la posició de les ban

-deroles per a la segona sèrie. Excep-
cionaiment un slalonz pot ésser cor

-regut en una sola cursa; en aquest
cas el recorregut haurà d'ésser rela-
tivament més llarg La primera sèrie
ha d'ésser oberta per un esquiador
qualificat, el qual surt fora de con-
curs. La mateixa disposició s'aplica

-rà a la segona sèrie si es canvia la
posició de les banderoles.

El can de pista té el dret de des-
qualificar i eliminar abans de la fi de
la cursa, els corredors ]es capacitats
dels quals no corresponguin a les
di fi cultats de la prova i que no facin
més que malmetre la pista i les ban

-deroles en detriment dels altres cor
-redors. El jurat té el dret d'admetre

a la segona sèrie tan solament un
nombre limitat de corredors, el qual
nombre serà publicat abans del pri-
mer recorregut. El primer recorre-
gut compta, en aquest cas, com una
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eliminació; els temps realitzats pels
corredora que quedaran qualificats
per al segon recorregut, seran tin-
guts en compte per al resultat final.

52. Preparació del recorregut d'iin
.slalom».— El recorregut cl'uu slalom
ha d'ésser trepitjat de tal forma que
una caiguda, tant com sigui possi-
ble, no deixi forats. El cap de pista
jutja si l'estat d'aquella és suficient-
ment dur. Si durant la cursa cau una
nevada, la pista será trepitjada de
nou. Cada control és responsable
per tota la durada de la cursa de
l'estat del manteniment impecable
de la part del recorregut que està
sota la seva cura. Haurà de tapar
els forats eventuals, tan aviat com
el corredor haurà passat de l'últim
parell de banderoles sotmeses a la
seva vigilància

53. Sortida.—L'ordre de sortida
en el primer recorregut es deter-
mina, o bé per la sort o bé en una
cursa combinada, i, segons decisió
del jurat, per la classificació de la
cursa de baixada (v. A-57). En la se-
gona sèrie, la sortida es donará en
el mateix ordre o en ordre invers,
segons decisió del jurat.

La sort ida del corredor següent
no es donarà fins que el corredor
precedent hagi recorregut tota la
pista d'slalonz. Cada corredor no pot
prendre la sortida més que una sola
vegada en cada sèrie. El cap de pista
té, no obstant, el dret d'autoritzar
a fer una nova sortida a un corredor
que hagi estat molestat durant la
cursa per un tercer (espectador,
gossos, etc.). Les eventuals penalit-
zacions imposades al corredor abans
de succeir el fet originari del dret
a una nova sortida, seran tingudes
en compte en la cursa repetida.

UJn corredor que haurà fet una
falsa sortida serà avisat.

54 Cursa.—Els parells de ban
-deroles s'hauran de passar segons

la seva aliniació. A les preguntes fe-
tes per un corredor, el control no
respondrà més que amb l'adverti-
ment: «Retorneu» o «Continueu».
Un corredor que hagi omès el pas-
satge d'un parell de banderoles (des-
qualificació v. 55 c.), será cridat pel

control amb l'advertiment «retor-
neu». Mentre no hagi travessat el
parell de banderoles omeses, la res-
ta de la cursa será nul la. L'adverti-
ment «continueu» serveix per a tots
els altres casos, encara que el corre-
dor hagi sofert una simple o doble
penalització (A-5J a. i b., i A-37 h.).

55 . Torna de càlcul.- -A títol de
penalització per cada falta comesa,
els suplements que segueixen són
afegits al temps realitzat per un cor

-redor. Quan un slalom és corregut
en dues sèries, els suplements s'a-
pliquen al resultat de cada una. Els
suplements es sumen als temps de
cada sèrie, i no als temps sumats de
les dues.

a) Suplement simple.—Si solament
un peu de] corredor travessa la línia
entre les bases de les dues bandero-
les que formen passatge es carre-
garà un suplement de: 4 segons, si
el millor temps sense penalització
ha estat de 40 segons o menys; 4 se-
gons i mig, si el millor temps sense
penalització ha estat de 40 segons
zazo a 45 segons; 5 segons, si el mi-
llor temps sense penalització ha es-
tat de 45 segons zero a 5o segons;
5 segons i mig, si el millor temps
sense penalització ha estat de 5o se-
gons zazo a 55 segons; 6 segons, si el
millor temps sense penalització ha
estat de S5 segons zazo i més.

b) Sapiement doble.—Si cap dels
dos peus del corredor, però, per
contra, una part qualsevol d'un es-
quí travessa la ratlla entre les bases
de les dues banderoles formantpas-
satge,es carregarà el doble del su-
plement simple.

c) Desqualificació. —Si ni els dos
peus ni una part qualsevol d'un es-
quí travessen la ratlla entre les bases
de les dues banderoles formant pas-
satge, el corredor será desqualificat.

d) Classificació.- La classificació
és establerta per l'addició dels temps
realitzats en les dues sèries, compre-
sos els suplements, per afegir, si cal,
al temps d'una sèrie. En els resul-
tats oficials han de fer-se constar
els temps realitzats en la primera
i segona sèries, amb els suplements
eventuals, i el temps final.
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56. Interrupció d'una cursa
d'.s1aloun>.—Una cursa d'slalona no
pot ésser interrompuda més que si
la visibilitat esdevé tan dolenta que
els corredors no veuen d'un parell
de banderoles a l'altre o si una tem

-pesta de neu en fes l'acabament im-
possible. En el cas en qué no fos
possible acabar una cursa d'slaloni
el mateix dia, els resultats de la pri-
mera sèrie si s'lia pogut acabar,
compten per a la classificació. Si la
primera sèrie tampoc no s'ha pogut
acabar, tots els resultats seran nuls.

D. — Co1IBINACló DE CURSES DE BAIXADA
i D'Slalom

57. Disposicions generals: —En les
curses combinades es tindran en
compte els resultats obtinguts pels
corredors en baixada i en slalom. La
cursa de baixada pot, al mateix
temps, servir d'eliminatòria per a la
cursa d'slalom. El nombre de parti-
cipants admesos a ]'slalom és limitat
i publicat pel jurat abans de la cur-
sa de baixada. L'ordre de sortida en
la cursa d'slalorn pot ésser determi-
nat per la classificació dels corre-
dors en la cursa de baixada; en
aquest cas, el guanyador de la cursa
de baixada prendrà la sortida el pri-
mer en la cursa d'slalon.

Les curses de baixada i d'slalont
tenen lloc d'acord amb les disposi-
cions pròpies de cada categoria de
curses. En una cursa combinada, al-
menys una part de la cursa de bai_
xada (si aquesta es corre en dues
parts) i una sèrie de la cursa d'sla-
lorn hauran d'ésser acabades, perquè
es puguin tenir en compte vàlida-
ment els resultats de la combinació.

58.—MANERA DE CALCULAR

El temps total realitzat en cada
cursa es converteix en punts segons
la fórmula següent:

Nota (x) m 11°r temps (T)

temps realitzat (t) X I00

Els temps són llegits per mit-
jà de taules de conversió en dè-
cimes de minut i convertits després
en punts amb l'ajut de taules de
logaritmes. Sense ajut de taules

de logaritmes, els punts es caleu
len a tres decimals i arrodonits en
més o en menys, a dos decimals
(0,005 = o,00i; 0,004 — o,00). La
classificació de la cursa combinada
és establerta per l'addició dels punts
obtinguts en la cursa de baixada i en
la cursa d'slalorn, dividida per dos.
En cas d'igualtat de punts de dife-
rents participants, la classificació de
la cursa de baixada determina la
classificació definitiva en la cursa
combinada.

E. -- CURSA PER EQUIPS

59. Dissosicions generals. — Les
curses per equips poden ésser orga-
nitzades com les curses de baixada,
d'slalona o combinada. En una cursa
combinada, els mateixos equips
prendran la sortida en la baixada
i en l'slalom. Un canvi en la compo-
sició dels equips durant la cursa, no
és admès més que si un equipier
no pot prendre la sortida per causa
d'accident, per malaltia o per un al-
tre motiu greu. Un canvi així no pot
fer-se més que amb el consentiment
del president del Jurat.

El Comité d'organització pot limi-
tar, en fer l'anunci de la cursa, el
nombre de corredors formant
equips. El resultat més dolent entre
els corredors d'un equip no es té en
compte en la classificació. D'altra
banda, per a cap equipier no serà
tingut en compte un temps pitjor
que el doble del temps realitzat pel
millor corredor del seu equip.

6o. Ordre de sortida.—Els núme-
ros dels capitans d'equip sòn deter-
minats per sorteig. Els capitans de-
cideixen l'ordre de sortida dels
membres del seu equip.

L'exemple següent aclara aquesta
disposició: tres equips A, B i C pre-
nen la sortida. La sort decideix que
l'equip A surti primer; l'equip B, el
segon, i l'equip C el tercer; l'ordre
de sortida serà el següent: A I, B i,
CI;B2,C2,A2;C3,A3,B3;A4,
13 4, C 4, etc.

61. Manera de calcular,—En les
curses de baixada i d'slalom, els
temps realitzats pels corredors d'un
mateix equip (amb excepció de l'úl-
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tim classificat de cada equip v. A 59),
són addicionats, i la suma dóna el
resultat final obtingut per l'equip.
En el cas que dos o més equips ob-
tinguin els mateixos resultats finals,
la classificació es determina segons
els millors resultats individuals ob-
tinguts pels correctors dels equips
en lluita.

En la cursa combinada per equips,
els resultats dels equips són esta-
blerts en les diferentes proves com
s'ha indicat en el paràgraf prece-
dent. En cada prova el millor equip
obtè la nota loo; els punts dels
equips següents són calculats cono
en les curses individuals (v. A-si).
La suma dels punts realitzats per
cada equip eu les diverses proves,
és dividit pel nombre d'aquestes
proves. La xifra així obtinguda re-
presenta la nota final.

Si dos o més equips obtenen la
mateixa nota final, el lloc superior
es donarà a l'equip que hagi realit-
zat el millor resultat individual en
la cursa de baixada. En cas que els
resultats individuals en cursa de
baixada fossin iguals amb dues dè-
cimes de segon d'aproximació, els
equips es classificaran ¿ex-equo>.

Trad. per ENRIC BUFILL

RECORDS DE MARXA ADIB ESQUÍS. —El
més gran fons ha estat fet pel lapo-
nès Tourda, de 37 anys, corrent 220
quilòmetres en 19 hores i 22 minuts,
l'any 1884 a Lapúnia.

Una altra marca formidable és la
del suec Hedlung, en 1926, en un
recorregut de 90 quilòmetres en De-

lacardie, fet en 5 h. 36 m , o sia, a
16 kms. per hora.

NOU RICORD DE SALT. —En un con-
curs a Villars-Sur-I3retaye (Suïssa)
celebrat darrerament el famós sal-
tador noruec Sigmund Ruud efectuà
fora de concurs un salt de 84 metres
que constitueix un nou récord, el
qual tot i la seva importància segu-
rament no s'aguantarà gaire temps
sense ésser superat.

EL QUILÒMETRE LLANÇAT A SAINT-MO-
RITZ.— Després de diversos ajorna

-ments aquesta prova es pogué cele-
brar el 16 de febrer. L'interès de ]a
cursa es concentrà en els dispositius
especials que adoptaren els corre-
dors, aparells de tela cautxutada
com les cues dels zepelins, cascos
protectors peral cap, anelles fixes als
esquís per a arrapar-hi les mans. Ai

-xí baixaren els 17 bòli 's humans que
s'arriscaren a prendre la sortida.

Els resultats màxims foren:
Classe especial, i. Huber Fritz

(austríac), promig horari 126983 qui
-iòmetres.

Esquís de salt. I. Kainersdorf
(suís), promig horari 124'913 quilo-
metres.

Els esquís corrents no eren ad-
mesos.

Els resultats dels anys anteriors
havien estat:
1930. Lantschner a 1567 kms. hora
1931. C. Chiogna a 10494 »
1932. L. Gasperl a 12200 >	 »

Velocitat màxima controlada 1363

quilòmetres.

Advertiment

A partir d'aquest número s'ha rectificat l'ortografia dels noms
dels pobles, caps de municipi, així corn també els de les comar-
ques i els d'alguns rius i muntanyes d'acord amb la revisió feta
per la Secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans i apro-
vada pel Consell de Govern de la Generalitat suara. La llista dels
noms deis municipis establerta per aquella docta corporació sa-
bem que está a punt de publícar-se.

Redacció: carrer del Paradís, 10, pral.-Barcelona.- Telèfon 19385
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