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A BORDEUS

LTRA vegada podem oferir ais nostres lectors la relació d'un' viatge

portat a cap pels consocis En Joaquim Cuatrecasas i En Narcís
Callicó. Temps enrera fou París el punt visitat pels nostres
amics, i el motiu de llur viatge una visita al Saló d'Automòbils, realitzant la
excursió per carretera corn bons esportmans que són. Avui ha sigut Bordeus
la població que'Is ha hostatjats durant unes quantes hores, i el match internacional de fútbol entre is equips d'Espanya i França la única causa de la
excursió, efectuada també per carretera i amb aquell mateix BUICK que
tan admirablement se portà quan la visita a la Ville Lumière.
El divendres, dia 28 del prop-passat Abril, quan Febus ja no'ns deixava
veure sa daurada i gegantina cabellera i la nit semblava disposada a extendre son mantell damunt la terra; en aquella hora misteriosa durant 'la qual
is claror defensa encara sos dominis, que prompte seran arrebassats per les
urpes de la seva enemiga irreconciliable, la fosca, sortiren de Girona els
bons amics acompanyats pels germans Medrano i aquell imprescindible
Lluis Vila.
Res dz interés cal senyalar durant el viatge d'anada fins a la frontera,
arribaren
ja entrada la nit, poquent obtenir ben prompte el despatx de
on
llurdocumentació. Ferquè ja els empleats de la Duana tenien notícies de que
nostres amics passarien en hora extraordinària. Aquets se"proposaven copar
i dormir a Perpignan i no es veieren pas precisats a rectificar el sen itinerari.
I a les sis del mati del jorn següent ja el BUICK, conductor d'aquells
entussiastes excursionistes, lliscava per la magnífica carretera que condueix
a Limoux, punt on pensaven esmorzar. No fou possible anar hi ambla rapidesa que tots desitjaven, doncs apart de que la pluja els obligà a perdre
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algun temps a posar la capota del cotxe, no era cosa prudent fer les velocitats que pretenien, degut, precisament a la pluja que en alguns moments
era mereixedora del calificatiu de torrencial. Després d'un bon esmorzar i
també molestats per la pluja persistent que, començant en sortir de Perpignan, no els deixà durant una gran part de la excursió, se dirigiren a Tolouse, on un bon dinar els feu oblidar per uns instants les inclemencies
del temps.
Surten de Tolouse decidits a no interrompre el viatge fins arribar a la
bella ciutat francesa on devia tenir hoc la batalla futbolística; però el pensament de que tal volta, degut ais innombrables aficionats que, corn ells.
desitjarien presenciar l'encontre, els hotels i fondes de Bordeus estarien
abarrotats i seria veritabl ment impossible trobar on sopar bé i dormir còmodament, decidiren quedar-se a Marmande, població situada a uns vuitanta
quilometres d'aquella ciutat.
Corn tot arriba en aquet món, arribà també per als excursionistes el
mati d'aquell diumenge, dia senyalat per a la celebració del match que tan
gran triomf donà al equip nacional espanyo?. Arribà el diumenge i amb ell el
desig sentit pels nostres amics d'entrar ben prompte a Bordeus. La pluja
persistí en ésser d'ells una companya inseparable; i, perquè d'ella gaudessin
més grat record, entre Langon i Barsac els obsequià amb uns quants «confits» que botaven aixelebrats escampant una remor fantástico i incongruent
que pretenien i lograven besar el radiador de l'automòvil.
I a les onze del mati arribaren a Bordeus on regnava un vent molt fort
que, si bé era molest, obrà el miracle grandiós de fer menys densa la nuvolada, arribant a veure's a intèrvals en un cel gris i tristoi el sol, rodò i cappelat que talment semblava una pilota de fútbol.
En aquet punt prefarim que arribi fins a tú, llegidor, la descripció ta)
com ens la fa un dels amics. Potser nosaltres no te la serviriem tan saturada
d entussiasme.
Calla dinar depressa—diu—doncs pressentiem que a. primera hora de la
tarda ja ens veuriem amb treballs per a trobar el cotxe que tenia que conduir-nos a1 camp.—El BUICK estava «cansat» i varem creure prudent
deixar-lo reposar. —Era mota la aglomeració, era immensa la gentada que
en vehicols de tota mena feia via vers Bouscat...

(Seguirà )
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A NOSTRA DO NA DE ROCACORBA

•

REM els companys Santaló, Viella, Figueras (J.), Turón i el que sotscriu que a tres quarts de cuatre del mati sortiem vers Tayalà i Cartellà. El Sr. Santaló ens esplica alguns details i fets del Castell de
Cartellà que travessem. Està voltat per les rieres Petròlec i Gàrrap que formen pregons estimballs i feien de fossos al Castell. Seguim vers Adri i Font
de la Torra 11óc que determinem esmorzar.
Veritablement aquesta font és bella i atractívola. Per un costat s'estimben, per entre grans penyals, les aigües d'un torrent que seiguexen serpentejant suaument per entre profonda gorga que serpenteixa fins ajuntar-se
amb l'altra riera que baixa en sentit oposat i travesa un veil pont donant al
paisatge un aspecte poètic i encisador.
Deixem aquets llocs vers la set, per seguir el camí carreter que deu portar-nos ais Noguers. Fa una caló que ens atropella i en dita Masia ens deturem uns moments que són aprofitats per en Turón per traslladar-ne en son
carnet un apunt del pou de la casa.
Ja som a l'hora d'esbufegar, la pujada és forta i el sol apreta, fent-nos
suar de bo, per assolir el santuari, on arribem a les deu. Veritablement la
presentació de l'acolliment de l'ermita ha cambiat d'aspecte car ho trobem
molt més net i arranjat amb molta cura.
Junt amb en Santaló i en Figueras assolim, malgrat la forta calor, el cim
del Puig de l'Ou (992 metres) altitud màxima de Rocacorba. La vista és esplèndida, fruint joiosos aque>ta miranda sobre les Serres de Finestres, Girons i Empordà. Corn a recort de nostra visita deixem marcat en una penya
la marca del GRUP.
De retorn a l'ermita trobem ais companys Turón tot fent dibuixos i en
Viella que incansable dóna «rasca» a Mossèn Salvador.
Fern un bon dinar, doncs hi ha bona gana, no falten el cafè, puro i la copa
de Conyac «Tres Ancores» que el previsor Viella duia a la motxila.
Tocades les tres ens acomiadem de la gent del Santuari, que çal remarcar ens atenguerent amb solicitud, i després de prometre'ls nostra pronta
visita, devallem vers Adri i Girona, joiosos d'haver portat a cap aquesta excursió en la qual ens acompanyà en tots moments franc companyerisme, i in.
teresants esplicacions del Sr. Santaló i, en els ratos de repós les agradoses
dites d'en Viella.
MIRANIUS
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PER L'ENGRANDIMENT DEL GRUP

A

TENGUErrr aquest Conseil Directiu, que per desenrotllar deguda-

ment un dels lemes de I entitat: Atletisme, cal portar a cap, per
a soir desenrotllament acurat, un plan essencialment pràctic i que
dongui falaguers resultats. Ida estudiat un projecte que esposarà en ta reu nió extraordinària, ço és: L'Adquisició d'un Camp d'Sports.
Aquest serà en deguda forma i constarà d'un camp de Fútbol, dues pistes de tennis, pites per cursos, pista de pat ns i probablement un fronton.
Els mitjans que compta l'entitat per portar a cap tan senyalada millora
així corn la forma de sa realització s'explanarà en is reunió general a fi i
afecte que tots puguin donar l'opinió sobre la conveniencia de realitzar-se
aquest projecte que tan ha d'enlairar nostre GRUP.
També podem avançar la nova de que és més que segur que l'entitat futbolística Atlètic F. C. ingresarà en la nostra, fent aquest fet que de seguida
poguem comptar per la celebració de fest9 Vials en nostre futur camp d'esports
amb festes de futbol-atlètiques i seguidament amb les de tennis, fronton i
patins a mida que es temps dongui temps per portar a cap ferms entrenaments per posar -nos en condicions ventatjoses.
Nosaltres creiem que portant a cap boniques escursions, comptant amb
un camp d'esports, per pràctica i atletisme, la biblioteca quai projecta s'està
ja portant a cap i alguns altres actes que s'estan organitzant quedaran veritablement practicats el fins de l'entitat.
Excursionisme, Atletisme, Instrucció, Cultura.
EL CONSELL DIRECTIU

QIA 13

Reunió General

Extraordinària

de primera -convocatoria a les 9 de la nit i a- Ies.10 de segona
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DE L'EVEREST

tasca de l'Home en aquest món és la de descobrir, poc a poc, els
llocs i fenòmens desconeguts, esplicant llurs meravelles. No pot pas
avenir-se a tenir sols esment de les coses: vol posseir les coneguentles. Per això no s'acaba mai la nissaga dels coratjosos i atrevits corn en Batouta, Colon, Magallanes, Peary, Ammundsen, Shackleton...
L'any passat uns socis de «The Royal Geographical Society» i «The Alpine Club» de Londres, organitzaren una expedició per a buscar un camí de
arribada al puig més alt de la Terra i esplorar les seves encontrades.
Aquest puig és l'Everest una muntanya de la serra de l'Himalaia, a
l'Ásia, que s'alça entre les regions del Tibet i la vall del Ganges. Els tibetans en diuen de l'Everest el Chomo-Lungma, que vol dir Deesa Mare del
1'ís, perquè les seves neus i les seves geleres donen aigua ais rius que fecundan aquelles terres.
S'alça 8882 metres sobre el nivell del mar, co és, a un nivell corn cinc
vegades el nostre Montseny posant -li damunt la serra de Sant Miquel.
L'empresa geogràfica d'assolir el cim d'aqueix gegant muntanyenc i estudiar les seves roques, les plantes que hi viuen, la fauna i els herms del
seus voltants, ès la més difícil de les organitzades després d'haver sigut
conquerits els pois. Els iniciadors la planejaren per a realitzar-la en dues
campanyes: una en 1921 i l'altre enguany, aprofitant els mesos d'istiu que hi
ha menys tempestes de neu i de vents.
Deis resultats de la primera campanya, en donà compte a Londres el dia
10 de gener prop passat un dels membres de l'expedició, i mercès a la iniciativa i patriotisme del «Centre Excursionista de Catalunya », solidaritzat
amb l'esperit que informa aqueixes tasques d'investigació geogràfica, la conferència pública donada a Londres es repetí en el Palau de la Música Catalana, de Barcelona, el dia 18 del prop passat mes.
Dies avans s havien esgotat totes les localitats. A l'hora de començar
l'acte. el Palau estava pie de gom a gom.
Res millor que pendre un bon mapa, per anar seguint la descripció. L'ex pedició, formada per geògrafs, geòlecs, metges, alpinistes i un bon nombre
de camàlics i caballeries per a ,portar el bagatge necessari, sortí de la ciutat
de Darjeeling, situada al S. E. del estat de Nepal, el 18 de maig de 1921.
No era posible dirigir-se en ratlla dreta a l'Everest, perquè l'Himalaia és
massa abrupte en la vessant de migdia.
A
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Es dirigiren per el N. E. a Kalimpong, al coil de Telep-la, Chumbi i
Tang-la, que els introduí al Tíbet. En aqueixa ascenció observaren la constitució granítica d'aquelles muntanyes, llur vegetació exhuberant de berns,
abets, rosers silvestres les flors dels quais omplien l'aire de perfums exquisits, rododendrons i moites d'altres plantes de quines fulles penjen nombroses sangoneres que són un martini per al vianant. La gent viu agrupada en
petites urbs i es dedica principalment a la vida religiosa en monestirs de
frares (lames) i manges, que vesteixen teles ,llargues i groixudes. Per tot
arreu trobaren els expedicionaris amable hospitalitat degut a les ordres donades per el Dalai Lama, autoritat suprema dels budhistes en la regió tibetana que resideix a Lhassa.
De Dochen, a pocs kilòmetres del coil de Taug la, caminarem en direcció a llevant, fent escala a Kampa, Tinki i Tingri Dzong des de on s'ovira
ja l'Everest. En aquesta travessia morí el doctor Kellas en una altitud de
5100 metres; per falta de presió, el seu cor no pugué resistir més Això
mateix obligà a retrocedir a algún altre dels tècnics de l'expedició.
De Tingri es dirigiren a Kharta, cap al sur i en plena serralada. A Kharta fou on traballaren amb més activitat per a aplegar fotografíes, midar, alçar plànols i fer observacions de tota mena en les muntanyes veïnes de
l'Everest que ja passan de 8000 metres. Aquesta és la regió de les grans
geleres.
A darrers de septembre varen començar les tempestes de neu. L'expedició arribà encare uns kilòmetres més enllà de Kharta fins a 6900 metres
sobre el nivell del mar, descobrint el camí que creuen pot fer accesible el
cim de l'Everest.
El fret, de 14 116 graus sota zero, les nevades i el vent, els obligaren a
empendre el retorn el dia 5 de octubre. El dia 25 estaven novament a Darjeeling.

En aquestes diades ja ha començat la segona campanya. Quines probabilitats hi ha de que aconsegueixin llurs propòsits els exploradors?
El tinent coronel Howard Kelly, cap de l'expedició i autor de la conferència llegida i il lustrada amb nombroses projeccions, respon terminantment: «de cada cinquanta, una en pro i les altres en contra».
Falten pujar 1782 metres. Encare que proveïts de balons d oxigen i de
tot el que la ciència d'avui posa a llur disposició per a fer front a les condicions admosfériques d'aquelles ailes regions, la rarefacció del aire, les baixes temperatures, la dificultad de transport d'aparells i dels queviures i l'es-
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calament obligat de geleres, són obstacles grandiosos per a la satisfacció
de l'empresa.
Però, malgrat tots els perills, els exploradors emprenen amb majestuosa
serenitat la marxa altre vegada, per a conèixer i fer conèixer al món aqueIles regions misterioses quines portes obriren l'any passat. Heus aquí un
exemple de veritable i excels heroïsme.
MIQUEL SANTALÓ

RhUII INbIt9

I

Oriol i Frigolé

ES EL
N

O

MILLOR

v

E

s

Nostre company, l'entusiasta excursionista En Clodomir Figueras se
trova restablert de la verinada que l'imposabilitat de sortir de casa per uns
dies. Tenim la satisfacció que ja es trovi bé i amb goig poguer-lo tenir entre
nosaltres en nostres excursions.

.
•

— Nostre amic i consoci En Agustí Gallostra, ha vist aumentar la seva
descendència amb un xamós nen. Nostra enhorabona.
—El nostre company Ramon Cadenas, ha sigut traslladat de l'Africa al
Centre Electrotècnic de .Madrid. Gran goig ens dona la nova i nostres
felicitacions.
—Sods ingresats: Gaspar de Palol i Josep Barró.
—Podem avançar a nostres llegidors que la segona expedició que estan
realitzant nostres camarades d'Anglaterra a l'Everest han arrivat jà a l'altura de 8.172 metres.
Els hi augurem un sorollós èxit.
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PROGRfl! DEL MES
DIA 7: Matinal a la Pont d'en Lliure. Sortida del Pont de Pedra,
a les 4 del mati.
DIA 11: Castell de Montagut. Sortida a les 5 del mati de l'Exprés
Bar, retorn a migdia.
Vocal, J. PLANAS M.

•

DIA 13:; Reunió General Bxtxaordinária. Degut a la importància per l'ešaeveuïr del GRUP, es prega l'assistència. A les 9 i mitja de la nit.
DIA 25: Pont d en Ginesta-Bonmatí. Sortida de l'estatge, a dos
quarts de dos de la tarda.
Vocal, E. FERRER.
JULIOL 2: Blanes, Sant Joan, Sta. Cristina, Lloret. Sortida amb
el tren de M. Z. A. a les 5 del mati. Gastos, 7 pessetes portant-se
la minestra.
Vocal, J. TORRELLAS
Reunions del Conçell Directiu i Seccions: Dies 22 i 27 de Juny i
G de Juliol.

EXCURSIONISTES
D EMA N EU:

BOTELLES PETITES DE COGNAC TRES ANCORES
ESPECIALS PER A EXCURSIONS

Imp. Dalmáu Caries, Pla. S. A. — Girona
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Fàbrica de Gorres
I specialitat amb les de forma Sport
Sombrereria : Capells de totes formes i novetats
Excursionistes : Camises Wilson de franela per l'hivern
Tot a preus mòdics
Vda. de Caries Palcó. — Rambla

lvarez, 3

GIRON TI

•
•

CONFIC
TRES ¿9NCORES
és el milbr
Qui el tasta una vegada
el demana sempre més.
Les construccions de canyissos per á celos - rasos que són més ben deixades i de
més durada, són les que fa en

Josep Torra

•

Carretera de Barcelona, núm. 53
GIRONA

Excursionistes:

Al EXPRE9-BAIT, trovaren un immillorable servei de Cafè, Licors i Refrescos. Especialitat en Santwitchs.
Rambla Alvarez, 12. — GIRONA
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