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i rticles fotogràfics

Luis Torrellas

~Tssortit complert

SASTRERIA

Drogueria
—de—

J. M. Pérez Xifre
Carrer de Tïbeuradors,
GIRON`

Especialitat en trojos
d'Esport

Pantalons bricks

per excsrsionistes

Rambla Llibertat, 36
GIRONA
•

Barberia de [cimon Carbó
Carrer del Progrés (Nou)
GII ÓNl
1=xcursionistes;
Per fer goig, cal anar ben afeitat
qui ve a casa, surt molt ben arreglat.
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~9ny U ®esembre de 1921 Núm. 18
PORTAVEU DEL GRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ

U

Adherir, a la -Lliga de Societats Excnraianistes do Catalunya

¡

Dárerció: TOSED TORRELLAS
Estatge- social:

Es reparteix gratis a tots els

Força, 29

socas

i entitats germanes.

Excursió a Paris i srusseMes
(Acaba?nent)

Ens instalem de la millor manera possible; són posats en marxa
éls dos motors; el pilot i el mecànic durant cinc minuts fan les compravaçion necessàries i sens quasi adonar nos del que passava notem
que l'aparell fa camí i deixa la terra tot seguit La mirada que'ns
dirigim nosaltres sis i altres cinc estrangers que anaven a Brusel les,
és de gran satisfacció, però... sempre hi ha un però! Moments des
prés ve el mecànic i ens diu que l'espessa boira extesa damunt d'un
bosc molt poblat, feia perillós l'avençar i que precisava retornar a
Paris sense arribar a la fita senyalada. Això ens féu perdre totes les
.illusions, més amés portant ja recorreguts uns seixanta i cinc
km, a una velocitat de 130 h. i s l'altu'ra de ddscents m... I als pocs
moments ja havíem a,terriss ,t.
Passada mitja hora tornem empendre el vol i aquesta vegada fou
per a devallar al cap de dues hores en un camp d'aviació de Brus
selles, sens altre incident que un'ileuger mareig sofert per ún com pany d'excursió.
Baixern de l'aparell; passem per la IDuana on ens miren els pasaports i muntem en l'auto de la Compagnie que'ns portà a un Hotel
a dinar, cosa que ja eus convenia. doncs durant el ,trajecte havíem fet
un werrnouta :l ra b xampany que l'amie Font tingué la pensada de
comprar abans d'aixecar nos per segona~vega,da.
El dijous, després de vi'y¡~tar una gran part deBrussel' les, que és
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una de les capitals dignes d'admiració. per a tot turista, retornàvem
a Paris, desfent de tal manera e1 camí que havíem fet --el dia anterior, emperò aquesta, vegada. volàrem a una altura. de 1000 m.
Durant el viatge de retorn tinguérem temps d'apreciar part dels
destrossos ocassionats per la gran guerra en les vàries poblacions que
deixàvem sota nostre, veient moites cases destruïdes i apareixent a
nostres ulls, corn les barraques que durant la Fira de Mostres a Barcelona tinguérem ocasió de veure, les cases_ que en ,aquelles zones
actualment estan construint. També hi veiérem trinxeres, però lo que
més es distingia eren carreteres i unies del carril.
En arribar a Paris convinguérem_ en alternar les visites al Saló,
amb les ,que pensàvem fer ais molts llocs que hi han per veure en la
Ville- Lumière, procurant escatimar al descans totes les hores pos
sibles.
I vingué el diumenge, dia 16, que a les seves non hores aba,ndonavem l'Hotel i després de recrórer 16 km. traspassàvem les muralles
de la majestuosa urbs, per a lliscar novament damunt les carreteres
franceses, no les mateixes d'anada, però sí donant corn elles la dolça
sensació de que's corre sobre una pista de cristall i algunes que semblen, fetes amb combinació de jardins de banda a banda, ja que s'hi
troba una franja d'herba a cada costat, a tall de parterre
Dinem a Malesherbes i passem a visitar el Castell de Chambord,
edifici sumament digne de, l'atenció del turista, doncs es tracta d'una
inca de cinc mil heetàries, tota murallada. Els conills hi són a11í en
tal número que en.passar-hi _nosaltres; amb .els cotxes corrien a ramats pel mig de_ la carretera.
Çám que s'ens havia fet tard.; desistírem) de .passar enfront d'innombrables _cástells, tot del mateix estil, i éns dirigírem vers Blois
a; sopar-- i,dprrir, després d'un recorregut de 140 km,
El dia següent sortim per a anar a dinar a Chou, uns cent km., i
dormir a Tulle (165 km.), i el dimarts anem vers Fifeac, passant per
Prive, on celebren mercat, i per la carretera ens trobem amb una
afluència de carros i de ,gent que donava gust de veure Per dintre la
població era del tot impossible marcar més que'ls deu kilometres per
hora, tal corn disposa el rètol d'entrada, a causa de la immensa

gernació.
Continuàrem fent camí i per una equivocada interpretació de
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l'itinerari facilitat pel' Touring Club de France j precipitació nostra,'
entrem, passant per un túnel, al poble de Rocamadour, d'on tenim
treballs per a sortir-ne, doncs consta d'un sol carrer amb una. rampant d'un den per cent, essent necessari per a girar ois'cotxes apro
fitar l'entrada.; d'un deis garatges que hi han en l'esmentada població.
Desfem lo fet i continuem camí de Toulouse passant vans túnels,
algun d'ells bastant llarg i admirant paissatges veritablement deli=
ciosos. Quan el sol ha pres comiat tenien fets els 185 km, qud'ns havienen proposat.
E1 dimecres el mati sortim en direcció a Castelnandary, a 64 kilómetres, on dinem, i 'a Qúillan ens separem deis companys que
ocupaven l'altre cotxe' excursionista, dirigint.se ells vers Mont=Louis
i nosaltres cap a. Perpignan, on passem la nit. -'
E1 dijous, en passar la frontera, som felicitats efusivament per
ois empleats que'ns varen despedir.
Dinem a Figueres i entre tres i quatre de la tarda arribem a G
cona, punt de sortida, ami reborn la felicitació de molts amies i el
prec de que ois fern sabedors de les notes més remarcables del viatge:
Cal consignar que.'ls nostres «Buick» han marxat admirablement;
i a no haver sigut els claus que, sense conciència -foradaren les co
bertes, no hauríem sofert altre mol èstia que la de donar als vehicles
les imprescindibles raccions de oh, benzina i aigua. .
Abans d'acabar la meva relació—digué el consoci qúe'ns explicà
la precedent nota d'excursionisme - vull assabentar los d'un detall
.que notàrem al pas per moites poblacions de França i- al peu mateix
de la carretera. S'hi aixeca un monument-'dedicat ais fills del poble
morts en la guerra, oriel qui hi figura' una placa indicant el nom
dels herois, havent-se utilitzat corn a tanca del monument esmentat,
bales i morters presos als alemanys, °'algulls d'ells d'un gust arqui- tectònic molt refinat.
Callà l'amic; i considerant nosaltres 'qué no devíem rtilestar-lo
més demanant altres detalls,-ens acomiadàrem dels consocis-senyors
Cuatrecasas i Callicó després de felicitar-los' coralment no sols per
lo que representa l'exc-ursi©, 'sinó també pel fet ,de posseir mitjans
per a portar-ne a cap d'altres de més importència.encara
R.
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Aquestes llargues vetlles tardorenques, corn me conviden i donen
temps per adressar vós quatre mots, llegiu, llegiu que avui• si mireu
bé que tot a11ó què no és mein hi ha cosa bona. Doues„ hé, err l'a.otso
nor vaig fer vos una promesa i corn que era formal, _ cnrueiiçareIi, _ la
tasca. Serà bona o dolenta, nò ho séL sols sé que hi haurà bona voluntat.
Encar que avui sembli que'ls estudis històrics solen ésser legre
sins, corn que jo no em i~ropeso fer histèria, sinó que sols vull fer
menció de tot .lo existent, amb sos atributs i qualitats, és per lo que
començaré per explicar ho per el cap que'rn convinga, i per tant cree
que lo més propi serà conmengar per l'ahir i anar cap al avui, en
hoc d'anar del avui al ahir de Tossa. I no entenguem corn no entenc
fòtil la amb qüestions arqueelCgiques en lloc d'explicar lo que hR vist
del ahir de Tossa, vos contaré lo que m'han contat i axis vos enteraré
millor, puix que qui ho diu Cs persona compa.tent i enterada corn
cap altra de l'assumpte.
El senyor en qüestió Cs D Ignasi Melé, metje de la localitat, qui
molt amable se m'oferí per tot quant me convingués des del primer
moment en que vaig parlar-li del assumpte que obeïa ma visita,
D'aquest senyor no vos en donaré senyes personals. sols vos diré
qu'en ell s"hi veu a primera vista les qualitats necessàries per a fer
lo que ha arribat a fer, i aquestes són un bon cap, un bon cor, i un
bon sac. E1 cap que li regeix una voluntat ferma i el dirigeix en
sos treballs, puix que és coneixedor del que fa
Un bon cor que li dóna un amor vers el que fa.
I un bon sac. amb dos departaments sens fi; l'un pie de paciència;
l'altre per tirar al fons perdut totes aquelles impertinències i amargors quo's reben en el principi de tota bona obra.
I ara escoltem lo qu'ens diu aquest tècnic de Tossa:
«Donada eta situació topogràfica d'aquesta vila i per la exuberàneia de la naturalesa, doncs era tota la regió poblada d'alzines i oIi-.
veres, abundant caça major, i abundància de posea, per aquests motius ha sigut hostatge de diferents i antigues civilitzacions essent'
la més primitiva, la ibèrica, per les dades qu'es tenen actualment,
corn ho demostren alguns restes de murs deseoberts al actual cap do
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Tossa, ceraimièa úe 1a'tiatei a» èpbca i monedes trobades d'ací i de
a11á, de les que vulgarment s'anomenen emporitanes, amb el ca_.
ball alat.
Historiadors i geògrafs, tant de,1'antiguetat cam dels nostres diesy
escar no s'han posat d'acord per fixar el Celebanticum, d' Ærié, que
c?onsta ®n els mapes antics al "actual cap de Tossa a l'època grega i
que rués tart,s'annmenà Pronzóntoriem Lanarium durant la domina;
eió romana. La bibliografia sobre, aquest punt és molt extensa tant
d'historiadors i geògrafs de la nostra terra corn estrangers.
Jltimament el Dr. Schulten, amb la seva obra Hispania, publicada en a lemanv i ta aduïda al castellà pd l Dr. P Bose Gimpera,
professi~r d'Hisr,ñria-antigua de 1a Universitat de Barcelona i Director le les Investiga ioris Arq'?eo]ógiques del 1. d'E. C., fa constar
qu'el Proniontorium Lunariuna, anomenat aixís, per la forma de
`mitja lluna es troba entre Pu.lamés i Sant Feliu de Guixols,
si Lé ho -copia de Müller: Fi ancmeuta histor cunt Grecacorium. Ptolomee.
Després dels ibers, sembla s'hi hostatjaren els grecs, si bé no s'ha
trobat cap vestigi Diu també algún historiador qu'entre les colònies
grognes d'Empúries s'hi troba la. antiga Toxa que soposen que és
l'actual Tossa.
De les actuals excavacions fetes per cil començades fa set anys i
que han donat per resultat el descobriment d'una vila romana d'èpoea tardana, però del més ,alt interès, per la seva disposició i per els
mosaics que la decoren, obra rústega del país d'un tipu molt ,curiós,
corn afirma la Memòria de la Secció Histor co-Arqueológica de l'Institut d'Estudis Catalans (1920-21).
ROCAROL'
Tossa 1'Y-1921..
(Seguirà)

El millor aperitiu és el

V ERI'\OVTH TORMO
d'ORIOL i PRIGOLÉ
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L'aniversari d'enguany
Nostres il lusions i esperances han sigut una realitat, douce 'fòu
jorn veritablement feliç i de glòria per nostre : entitat la celebració
de nostre segon aniversari Encara semblen ressonar ois crits d'entesiasme de que joiosos sortién de les explossions de tots, en l'àpat de
germanor que tingué hoc en els delitosos paratges de la Font del
Congost. En tota la setmana no havia deixat de ploure eadà dia, motiu per ,.el que fou necessari deixar en suspensió el festival atlètic i
ciclista que estaven organitzats
Per fi corn al dissabte, vigília de la festa, aigus a gabadals,
fane, etc A la nit nostreG esguards es dirigien al espai, doncs havia
ja parat de ploure i, oh alegria!, vegérem d'allí d'allà per entree! cel
el tintilleig d'alguna estrella. Els alegres raigs del sol, amb un eel
blau pur sens ni una nuvolada, sembla anunciar un dia radiant que
per nosaltres és de gran i joiosa festa.
Eren dos quarts de tres de la tarda quan sortíem amb els òmni
bus de la plaça del Vi, en nombre de quaranta i pico de companys
i entre barrila i rialles, sens que per res fos destorbada nostre alegria arribàrem al Congost.
Visita dels pintorecos paisatges i tot esperant l'àpat, ois acèrrims
i entusiastes elements de la Secció Atlètica no poden passar per
menys i de la manera més acurada celebren seriosament vàries proves, montres altres organitzen un grandiós match de fut-bol, sistema
«tots poden jugar» en la que a les ordres del refrée «tothom =, s`elimen ois quaranta jugadors que formen els dos tremendos i formida
bles bandos. La pilota que era de reglament, va arribar directe, el
mateix dia, de l'Anglatérra, especial per el partit i que va costar
la quantiosa quantitat de'cinc cèntims.
L'àpat fou veritablement fraternal, regnant gran companyerisme.
El company Taberner proposà, acordant se per un'ahimitat, de fer
present ais amics del Grup que's troben contra sa voluntat, allunyats
de nostre companyia i de nostre aimada ciutat, en el Marroc, de que
en la festa del segon aniversari ens recordem d'ells i sentim greument no estiguin entre nosaltres desitjant-los-hi p>ignin prompte retornar asas llars ramo salut: Acabà l'acte - amb visques al Grup i
al exeurs1oinsI1e.
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Per la nit se celebrà la vetllada. Fou fort interessant.; Es llegí la
Memòria de l'any, algún treball enlairant l'excursionisme i finà amb
una secció de projeccions i acurades explicacions de moites excursions fetes per nostres -contrades; vistes de Girona monumental
('o,stá Brava, Montseny, Piren:eu, Montserrat, i vàries de l'excursió
col lectiva de la Lliga a leant Llorenç del Munt que feren ais nostres
amateurs fotogràfics.
Varem trobar en la vetllada la manca d'assistència de molts dels
que tan diuen es preocupen per la cultura j instrucció del jovent que
puja. Amb tot ens reunirem nombrosos socis de nostra entitat i alguns de «La Amistad », casal on ens hostatgem.
('ompanys! Sempre avant! Aquest any havem assolit un segon
ani versan molt més gran que'l primer, malgrat tenir que lluitar amb
nostres pròpies forces; mes que hi fa. Començàrem sols i sols tenim
de sostenir enlairats i ressonants els lames que encarna nostra enti
tat: Cultura! Instrucció! Atletisme! Excursionisme! Pàtria!
Visca el Grup Excursionista Gironí!
J. T.

Noves
Felicitem ais germans de la Agrupació Pxcursionista Catalunya
per el triomf en la cursa organitzada pel C. E. de C., quedant amb
propietat de la Copa que tan disputada ha estat.
® En l'establiment de «La Artística», ,són nombrosos els que
contemplen el darrer cuadro al oh i fet per nostre consoci En Francesc
Gallostra, sentint ne grans.Iloances per sa perfecció: Fel';citem al
amic que creiem arribarà molt enllà en aquesta tasca, car reuneix les
condicions més precises: disposicions i constància.
0 Un dols bons i entusiasta company s'allunya de Girona; és
En Joan sabater, el ferm adiete al Grup,i al exçursionisme. Sentim
que per sos deures se trasladi a Olot. Que , promte puja ésser entre
nosaltres sols desitgem; i pensi, que en sa estada en aquella ciutat té
amics aquí que no l'obliden.
0 Degut a les pluges que no varen deixar-nos quasi tot el passat mes se aplaçà l'excursió ciclista a Viladrau, Vich i Olot. Tan
promte l'estat de les carreteres ho permeti se portarà a cap.
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Butlletí del ,crup Exenrsionista Girori-í
Nostre preuat .company i col labora,dor «Rocarol» que actual
ment està a Tossa, anirà seguifit ansb l'a interessant i útil tasca de
tenir -nos al corrent de tot lo que a11í es faci en èxeavacions, troba •lies, etc-, que sembla van :a tenir gran activitat Per ageest ntotin
compta amb la important cooperació del Sr. Melé, àn'irna di les indagacions últimes. També, coin 'es ven en aquest BUT LLETÍ, ça a. fer
història d'aquesta important vila romana de nostra Costa Brava.
O Agrairem a tots els socis que desitgin ésser de lá Secció Ciclista,i ais que hi figuren actualment que no faltin ear la reunió anunciada en el programa del mes, dones es proposa dar gran impuls a
la mateixa.
O Signent nombrosos ois socis que desitgen la form ació de una
Secció. Artística.i°ccreient el Conseil Directiu lo molt encertada aquelta idea, prega a tots els aficionats fotògrafs, pintor, etc. etc , de que
assisteixin a la reunió convocada a fi de fer corn cal . aquesta Secció
que tan ha. d'honorar al. Grup.
0 Publicacions rebudes: Avaxtt, A. E. Catalunya, A. E Popular, Acció del C. D. C I., Nostra Comarca, Muntanyes Regaladex,
La Veu del Freser, i programa de la Cursa del C. E de Catalunya

-

PROGR~9/'\ DEL ¡'tES
Dia 11. - Castel! de Perclada. -- Gastos, 6 pessetes. portar se
minestra. Reunió: Estació M. Z. A a les cinc del matí. — Vocal, J.
Cerezo.
Dia 15. Reunió per la Secció Ciclista, a lés nou i mitja .de la
mt en l'Estatge.
Dia 18. -- Castel! de Montagut. `ortida a les tres de la tarda
del Estatge. Portar berenar. —Vocal, Taberner

- Dia 22. - Reunió per a constituir la Secció Artística.

hi falteu. `

Nó

Dia 23. — Reùnló General per a nombrar els nous components
del Conseil Directiu. —Ales non de la vetlla del a i a lideu de 2 a
Dia 25. - Excursió matinal a Serres de Sait Miquel. Sot•
tida del Estatge a dos quarts de sis del mati, Tetornant a mi'g dia.
-`F Imp.,OaIxìa,, 4 á.~~lee.'Phi. S. A. -..6n•onn
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Mambla de la Llibertat 22
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Iii trobareu f erseis, Bandes, Mitjes per
excursió, Bastons, ?\lpenstock, Gorres,
Passa muntanyes, Casquets per motoristes, Bufandes., Màquinas dT feitar,
Guants de punt i tots els articles necessaris al bon excursionista.
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