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INTERROGANTS 

Volem avui cridar l'atenció sobre un fet vulgar i 
al mateix temps curios, minúscul pero no mancant de 
trascendencia, Ens referim, simplement, a la dificul -
tat cada día mes considerable de poder trobar algtf. que, 
no ja estudii, sino que ni tan sois es decideixi a es-
criure en cátala. Entenemnos: no tractem de fer poli -
tica; lluny de nosaltres el fer "ismes" i "anti-isines" 
que tan funestos han re3ultat ais ulls de la. nostra ge-
neracid. Exposem l'afer desde un punt de vista meramant 
i estrictament personal, es a dir queloom a resoldre 
per cadascd en particular. 

Preguntem: creieu digne, natural que en un concurs 
literari celebrat de poc, en una de les nostres enti -
tats capdals. el jurat es veiós obligat a actuar fent 
cas omís de "las incorrecciones gramaticales -son parau— 
las textuals- en que han incurrido en mayor o menor gra
do todos los concursantes"? Mes encara: que si algú" as 
pren la molestia en encarar-se amb les quartilles, da 
transcriur'hi les ideas tal com les pensa, en cátala, 
sois sigui en la correspondencia mes íntima i familiar? 
I constx que reconeixam que .les persones mitjanament 
cuites que utilitzen "encara" en la seva corresponden
cia el cátala, no son, gracies a Déu una "rara avis". 
A aquest pas, poro, aviat ho serán. 

Semtim ja les objeccions:... que.actualmerit la 
llengua no 3 ensenya... que es difícil trobar qui la 
domini... . que un hom té infinites ocupacions, ros -
pectable3 a mes no poder... Va be": ens fem carree de 
tot. Per altra banda no som nosaltres ningd per a de-
manar explicacions del procedir d'altri, ni tan sois 
per a exposar per escrit el concepta que aquest proca-
dir ens pot mereixer. 

Sois, un prec. Tan costa d'escriure una carta o 
un article en cátala, vencent la rutina, l'inéícia de 
la llei del minim esfor? i en alguns casos del respec*» 
te huma? Amb un xio d'interes i amb un sencill d lona-
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ri al oostat per a les paraules mes comprometes, la co
sa resulta senzilla, que no QS tracta de fer literatu -
ra ni filología; ben segur que 1'ortografía d'aquestes 
mateixe3 líneas constituirá pedra d'escandol per ais 
•puristes". Gas que en resti algún, s'entón. 

Ens limiten a demanar un xic de bona voluntat, de 
romanticisme, valgan la paraula. Notis que en comencar 
em apel-lat a la dignitat i si aquest mot vos sembla 
massa pretensiós, a la simple naturalitat: no a la co-
moditat ni a la conveniencia. 

"Diu en Maragall en el seu "Elogi a la paraula": 
"La paraula es la cosa mes meravellosa d'aquest 

lúón, perqué en ella s'abracen i es confonen tota la 
meravella corporal i tota la meravella espiritual de 
la naturalesa". 

I qui com nosaltres, excursionistes, per a saber 
copsar i assaborir l'identificació" perfecta que' hi ha 
entre la poesía del paisatge i el geni de la llengua, 
entre la térra i les formes vives del parlar? 

N O T I C I A R I 

CARNET D'EXQURSIONS 
Dia 6 Sortida d'esquí a La Molina.- Vocal:LL.E. Sal

gado. 
Dia 13 Visita al Museu d'Historia.-Lloc de reunió a 

Placa de 1'Ángel a les 11.- Vocal: Srta Mi C. 
Valls. 

Dia 20 Excursió al Castell de Sant Jaume i Greu de 
l'Arcgall. Hores de marxa: 4 - Vocal: Josep 
Artigal. 

Dia 20 Sortida d'esquí a La Molina.- Vocal:J.Macenbo 
Dia 27 Excursió matinal a Valldaura: Hores de mar -

xa: 3 Vocal: Á, Valívé. 

ENSENYES: 
S 'han posat a la venta, unes ensenyes de solapa, 

del Grup que están a la di3pcsició deis socis, al 
preu de 4.- ptes. 

REFUGI SANT LLORENC DEL MDNT 
Es recorda a tots els socis que conitnua oberta 

la recapta Pro-refugi Sant Lloren?. Pins ara s'han 
rebut donatius per un import de 6b.- ptes. 



JUNTA DIRECTIVA 
Ha quedat constituida per o. regir la diré oció dal 

Grup la segífent Junta, 

President: Frederic Sagúes. 

Vice-President: Antoni Oliva 
Secretari; Josep Compte 
Tresorer: Josep Roig 
President Seccid de Muntanyaj Josep M= padrol. 
President Seccid de Camping: Joan Costa 
President Secció d'Atletisme,: Josep Artigal 
Redaccid Butlletí i Estudis: Ramón.Casáis 

En Joaquim Just, elegit Secretari per l'Assemblja 
General, no ha po{rut aceptar al carree per motius de for-
$a major. Es per aixd que hom ha nomenat per a substi -
tuir-io al Vice-Secretari, Josep Compte. 

F. E. ffl. 
Hem rebut de la Pe de rae id Espanyola de Eíuntanyisnie 

una circular per la que s'ens fa avine nt la obligacid que 
teñen tots els socis de proveir-se de la tarja de fe -
derat, la qual es indispensable per a poder pendre part 
a les curses i proves de muntanya controlades peí nos-
tre Organisme oficial. 

DOWATIÜS 
Hem rebut: de la Casa Alpi, una medalla; deis conso-

cis: Albert Llunell, una copa i una medalla; d'en Lluis 
Ferrer, una medalla; d'en Josep Artigal, una medalla; 
de F.S.B., dues medalles; d'en Lluis E. Salgado, mate -
rial per a la Seccid d'Atletisme i de la P'ra. Montse -
rrat Batista, una medalla. 

A tots moltes gracies. 

SECCIO m CAIIPING 
Ha estat aprovada peí Consell Directiu del G-rup la 

Junta d'aquesta Seccid, la qual fou proposada peí seu 
President i la componen els següents senyors: 

President: Joan Costa 
Vice-President: I-luis Ferrer 
Secretari: Josep Compte 
Vocal 1er. Albert Cuspinera 
Vocal 2on. Manuel'Carvajal 

ACAMPADA GRA CIEN CÍA 1949 
Ja han comencat els trebaila. .preparatius d'aquesta 

acam-oada. Fa poca dios tingué ilo0 una reunid de les En-



t i t a t a excursionistes de Gracia, en l a que s'acorda 
confiar 1'organitzacid de 1'acampada d'enguany a l Club 
Excursionista de Gracia. 

SECCIO D'ATLETISMB 
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Llicéncies; 
Iniciada ja 1'actual temporada, es recorda a tots 

els atletes del Grup que vulguin participar a competi-
ions oficiáis- la necesitat que teñen de proveir-se de 
a corresponenx llicencia. 
Entrenaments ; 

i'inoran lloc a l'Sstadi de Montjuic els dijous i 
diumenges de cada aetmana, sota la direccid del nostre 
entrenador Sr. Torrents. 

NOTES DE SOCIETAT 
A la llar de la nostra consócia, la genial artista 

pepita Llunell, tingué lloc el prop-passat dia 16 una 
festa intima amb mctivu del seu prometatge amb el jove 
felix Martinez Comin. Bebi la jove parella la nostra 
más cordial felicitado.  
" N O T E S D E L M O M E H T  

Pelicitem a la Federacid Espanyola de Muntanyisme 
per l'activátat desplegada a l'í^ssemblea de Federacions 
celebrada da>:rerament a Madrid, per la defensa deis deret 
del3 muntanyoncs en demanar la concessid de tarifes es
peciáis en els viatge3 en tren i altres millores, que 
sen3 dubte constituiexen la máxima aspiracid deis excur
sionistes. 

A la Molina no hi neva. Recomanem ais simpatics 
esquiadora ex^rangers que han de venir a visitar—nos, 
que vinguin proveits de la neu corresponent, per tal 
de poder-nos demostrar llurs habilitáis sobre les fus
tes. 

No per aixó? la manca de neu ens ha de capficar. 
Ara que hom ha inventat els esquís d'alumini, creiem 
de fácil aplicacid unes rodetes accionades per un moto-
ret d'explosid que ens permetria llancar-nos per damunt 
le l'herba a grans velocitats. 

í 


	gruexcmunmar_1949_02_n14_001.pdf
	gruexcmunmar_1949_02_n14_002.pdf
	gruexcmunmar_1949_02_n14_003.pdf
	gruexcmunmar_1949_02_n14_004.pdf

