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Per fer goig, cal anar ben afeitat:
qui ve a casa, surt molt ben arreglat.

Gran Sabateria de Iureo f' alaret
Calçat de totes classes
especials per a Futbol i Excursionistes
Rambla Llibertat, 2. — 6IRON~9
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E X C U I S I Ò A B® R D E U S
(A c a b a m e• n t)
sort feu que davant nostre mateix es deturés un taxis que ja havia
realitzat alguns viatges al camp. — No erem nosaltres dels primers!
Prenem el cotxe per assalt. El xofer, amb el seu «colp d'ull
clínic» endevina, mes que escolta l'ordre donada, i partim... partim disparais
a una velocitat per nosaltres no acostumada. Rés hi feien els obstàcles
que's presentaven a cada pas: era prec#s que aquell taxis tornés prompte
del viatge, doncs podien fer-se encara alguns altres viatges abans de començar el partit.
Arribem al camp. ¡ Quína impresió niés agradable 1 Una gran gentada
s'havia cangregat ja, i sense intermitència la veiem creixe, quan encara faltava més d una hora per a donar la senyal de batalla: d'aquella batalla en la
qual havia de lograr l'Alcàntara una definitiva consagració i un èxit més
l'incomparable Zamora.
:r
A

Des del camp aon va celebrar-se el partit fins a Bordeus, segons havem
tingut ocasió de llegir en diferents periòdics i revistes, hi ha cosa de sis kilometres. Ho creiem; però si ens haguessin dit que solament n'hi havia dos,
també ho hauriem cregut.
A pesar de que nosaltres, corn una gran majoria dels assistents al partit,
ens veierem precisats .a fer el viatge de retorn a peu, no ens ficsàrem pas
en la distància que'ns separava de la ciutat. La salvàrem ben bé d'esma.
Caminàvem perqué la multitut qr e'ns seguia ens privava d'estar quiets, i no

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 8/1922. Page 3

2

Butlletí .del Grup Excursionista i Esportiu Gironf

quèiem a causa de trobar la deguda estabilitat en el contacte amb la gent
que'ns precedia i envoltava. Nosaltres rebiem apoi, però, en justa correspondència, ens véiem precisats a donar-lo a n'aquell a qui precedíem i a
n'els dos individi's que teniem ais costats, doncs aquell i aquests, corn nos
altres, també caminavem d'esma. Ningú mirava ni podia mirar aon posava
els peus. Es més; en aquells moments, corn si tot lo del món es reduís a un
sol punt, per la gran multitut de que formavem part sols hi havia una cosa
a comentar: el resultat del partit que acabavem de presenciar i les incidències del mateix. I es parlava de la victòria obtinguda per el nostre equip
nacional, i es recordava la derrota dels veïns..., i entré tant eren recorreguts sense adonar-nos aquells sis kilòmetres que igualment haurien pogut
ésser deu corn dotze, doncs hi hauria hagut tema suficient per a aguantar
l'entussiasme durant doble temps del que emplearem en el viatge de retorn
a la xamosa ciutat francesa.
Però, si bé l'entussiasme ens feu oblidar per uns moments les molèsties
del «anar a peu », no tingué prou força per a dominar els nostres estòmacs
que ja començàven a mostrar-se disgustats per falta de provisió. I per uns
moments oblidem les impressions de la tarda, i ens dirigim al Restaurant
Sport que ja estava abarrotat d'espanyols, en sa major part catalans, quins,
sens dubte, abans que nosaltres, havien sentit necessitat de reposar ses
forces. Gairebé tots devien celebrar la victòria obtinguda, does el xampany
havia prés possessió de la major part de les taules, i no ès de creure que
cada ú dels assistents rendís culte al daurat i escumós ví, moguts tan sols
per la força de la costum.
Creguérem convenient anar a dormir a Marmandre, lloc en que haviem
deixat el bagatge, i aixís ho varem realitzar, Altre vegada el BUICH ja
descansat, entrà en funcions, demostrant el mateix braó que en començar
el viatge.
Son les vuit del mati del dilluns i ens trobem tots disposats a continuar
el retorn fins a Perpinyà, població senyalada en nostre itinerari per a dedicar unes quantes bores, les menys possible, a rendir culte a Morfeus.
En sortir de Marmande soms avisats de la impossibilitat de seguir la
mateixa ruta d'anada, degut a que el Garona, sortit de mare, havia sentat
els seus commis en la carretera, privant el pas a tot vianant sens ni tan sols
preguntar-li si portava pressa.
Enc que agraissim l'avis, decidírem provar si realment el Garona seria
tan mal educat que s'atrevís a interceptar nostre camí. En previsió de ço
que pogués succeir, comprarem un mapa per a en cas precís, rectifcar l'itinerari previament esbossat. No forem pas enganyats; i abans d'arribar a
Aden ja veiem el riu que amb les seves aigues rogenques havia posat
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barrera. Una contrarietat, es cert, però no era pas cosa de desesperar-se !
Per a lograr algún if sempre hi ha més d una ruta !
Cambiem, doncs, de carretera i a les dotze arribabem a Castelsarrasain.
Dinem. Reprenem la marxa, i quan més satisfets estavem de la conducta
observada per el nostre BUICH, aquest se detura i si no'ns digué «D'aquí
no passo» corn conten que va dir l ase de Balaham, al menys ens va demostrar evidentment que tenia ganes d'estar parat.
Se tractava d'una panne? Cà, home, cà...! D'una fenomenal badada,
sencillament ! S'havia acabat la benzina ! De primer anduvi ens estranyà;
però el compte-quilòmetres donà la raó a n'el cotxe demostrant que haviem
recorregut quelcom més de trescents kilòmetres, durant la nostra excursió.
No trovarern altre solució que empendre el camí a peu vers Fanjeaux per a
proveirn-nos de gasolina; més la sort, que en aquesta ocasió també ha
volgut acompanyar nos, fa que ens creum seguidament amb uns turistes
que ens en proporcionen cosa de cinc litres, la que creiem necessària per a
anar tranquilament a Limoux, hoc aon donem a n'el BUICK l'aliment indispensable per a arribar a casa.
I altre vegada a Perpinyà. D'acord amb els nostres propòsits passem allí
la nit, desitjant arribés prompte el mati per a començar la etapa que havia
de finir a Girona, en quina ciutat entrarem a primera hora de la tarda satisfets de l'excursió, de la victòria, del comportament del BUICK i de tot
quan contribuí a fer mes interessant el viatge que acabava de finir....
Girona, Maig de 1922

IÓA
AL M®NT EVEREST
(Cop/em de la

•

Veu)

o serà que donem alguna dada respecte dels resultats de la nova
expedició que tot just acaba de complir la seva comesa.
B
Aquesta estava dirigida pel general Bruce, i en formaven part,
entre altres, un germà seu, capità de l'exèrcit, els alpinistes senyors Mallory, Morshead, Norton, Finch, Somerwell, Wakefiel, el doctor Lougstaff
i Mr. Finch, especialment encarregat del servei d'oxígen per ais atrevits
muntanyars, que en les màximes altituts anaven proveits d'aparells especials,
constituits per,un joc de quatre dipòsits tubulars; contenint uns 960 litres
d'oxígen, suficients per unes 708 hores de marxa.
Els expedicionaris es trobaren a la India anglesa el dia 22 de marc
darrer, essent a Phari el dia 6 «abril següent, seguint pel mateix itinerari
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que l'expedició de l'any anterior, vers el peu de l'Everest majestuós, amb
el fi de fer la seva escalada dins del mes de maig, establint la base d'operacions en un campament a la gelera de Bougbuck.
L'Everest continua amb el seu cim immaculat; l'home no ha pogut petjar-lo. L'expedició, tal corn molts havien pronosticat, no ha pogut assolir la
finalitat perseguida, i acaba d'anunciar-se oficialment el seu retorn sense
haver conquerit pr a l'home el cim culminant de la terra en què viu. Els
elements naturals, el mal temps, el vent i el fred han format una barrera infranquejable davant la seva ardidesa i fortitud.
Els expedicionaris havien constituït un campament avançat ais 6.400 metres, sofa Chang-Lo, portant-hi provisions per a una mesada i una seixantena de persones, invertint -se en això uns 14 dies, essent d'advertir que la
distància entre el campament i la base d'operacions de Rougbuck és només
d'unes dotze hores escasses.
En una nova avançada, es va establir un altre campament al mateix
Chang-Lo o Coll Nord, al 6.900 metres, des d'on en Mallory, en Somerwell,
en Norton i en Morshead, porten un altre campament ais 7 625 metres, ajudats de cinc porteurs que sen tornen cap avail. Esdevia això el dia.20 .
de maig darrer.
Havent quedat inutilitzat per a prosseguir en Morshead, els altres tres
companys fan un esforç heroic, i sense anar proveïts d'aparells d'oxígen,
l'endemà, i amb sis hores de forta brega, arriben ais 8.210 metres, reculant
amb penosos contratemps fins al coil Nord, i a l'endemà, al campament
avançat, on arribaren força malparats per la fatiga i la congelació, havent
sofert temperatures tan baixes corn la de 22 graus sota zero.
Pocs dies després, el 25 de maig, en Finch i el capità Bruce, germà del
cap de l'expedició, surten del campament, i, proveïts d'aparells d'oxígen i
acompanyats dun Gurkha, acampen dues nits damunt la cresta de l'Everest,
a 7.625 metres d'altitud, des d'on, els primers, per impossibilitat del Gurkha,
que no pogué continuar, arriben fins ais 8.305 metres, al migdia del dia 27
de maig, parant -se a una cinquantena de metres sota l'espatlla de l Everest,
en la unió de les arestes NE. i NNO., a uns 570 metres del cim, batent així
el record mundial d'altura que venia guanyant el Duc dels Abruzos des
de 1909.
Retornats al campament avançat, es preparà una altra temptativa d'escalada per al dia 6 de juny, però el monsó aparegué amb força el dia 3, i els
expedicionaris acordaren, prudentment, tocar retirada, abandonar l'empresa
per aquest any, almenys, i fer el retorn vers Darjeeling, cosa que efectuaren seguidament per la ruta ja dells ben coneguda.
L'home, amb tot, no es dona per vençut en la seva lluita amb la Natura,

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 8/1922. Page 6

'

7'

Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí

5

i en donar-se compte a la Royal Geographical Society, de Londres, del
fracàs d'aquesta temptativa, es parlà ja d'organitzar una nova expedició
contra l'Everest, per a batre el sen cim la vinent anyada. Serà això pos-

sible?

S E C C a®

ARTÍSTICA

Aquesta Secció de tan poc temps creada, ja comença a actuar amb veritable èxit.
Deis dies 13 al 20 del passat mes, tingué hoc a les Galeries de Bells
Oficis, l'exposició que abans haviem anunciat.
Ha sigut visitada per un gran nombre de persones competents, que n'han
fet elogis, majorment considerant que és la primera que's porta a cap per
aquests entusiastes, tots principiants i aficionats, amb pintura, fotografia i
escultura.
Deis treballs presentats, mereixen atenció les pintures d'en Gallostra,
fent-li costat els demés companys Poch, Adroher i luron. De fotografia,
en Roca presentà dos albums, reproduint els manuscrits del còdic de Buda;
en Torrelles, amb un assortit de paisatges i ampliacions; en Figueras, amb
recorts d'excursions fetes per nostra entitat i en Roqueta, boniques vistes
de nostra Costa Brava i vistes de Girona i voltants. En Privat presentà un
bust de fang, on dona a compendre ses bones aptituts.
En fi, un falaguer triomf per ais elements tots d'aquesta Secció, en la
que hi contribuï el consoci J. M. Busquets, propietari de les Galeries, que,
desinteressadament posà tota la cura amb la presentació i arreglo dels
trevalls que resultaren dignes d elogi.

¡ C O

M P A N Y

S!

Amb orgull i amb molta esperança, podem cridar amb veu ben alta el
crit de visque el nostre GRUP.
Per fi, després de liare temps de parlar-se'n i de vèncer tots els contratemps, s' ha pogut ajuntar-se en una sola entitat el nostre GRUP i l'Atlètic F. C.
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A la nova entitat GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ hi han entrat
a formar-ne part elements de gran valua dins el deport gironenc, per quin
motiu nostra entitat, ademés d'ocupar un enlairat llac dins la vida excursionista, segurament esdevindrà molt falaguer en els demés esports.
Els que'ns sentim grupistes de cor, els que hávem vist corn nostre entitat
ha anat creixent de mica en mica, malgrat faltar-li l'apoi necessari, tinguen
en cambi gent que l'envegen, que'l voldrien veure ensorrat per a no aixecar-se mai més, sentim-nos orgullosos de l'ait lloc assolit i penseu que nostre
GRUP ocupa, des d'avui, un hoc molt envejable dins 1 esport gironí.
MIRANIUS.

t ii:i*,j tezitii II I
DEMANEU :

BOTELLES PETITES DE COGNAC TRES ANCORES
ESPECIALS PER A EXCURSIONS

F

U

T

B

O

L

El passat diumenge dia 16 va jugar per primera vegada l'equip del
Era el contrincant l'Estadi Deportiu de S. Celoni. El partit que va
ésser en extrem emocionant, va finir amb el resultat de 1 a 1. L'equip nostre
era: Viella, Roca, Pagés, Cerezo, Diaz,'Farragut, Taberner, Vilar, Quintà,
Escuder i Dacruz. Pels nostres jogà molt bé i salvant moites pilotes, en
Viella, el quai, va demostrar-nos una vegada més les seves qualitats. Bé, en
Quintà, Roca i Pagés. Els demés, compliren.
M.
GRUP.
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Havem rebut d'un soci que no ha volgut fos conegut el seu nom, una
bonica pilota per a nostra Szcció de fut-bol. De veras li agraïm el donatiu
rebut i més encara al veure que ho fa sens cap pretensió.
Ha aparegut una revista d'esports anomenada «Sportiva» i escrita amb
català, la que sembla serà un èxit per a 1 esport gironí.
Llares anys Ii desitjem de vida i ens oferim per tot çò que siga en bé de
l'esport i de Girona.
El mes passat, es feren excursions a Blanes i Lloret; els Angels; Cassà
de la Selva; de Palamós a S. Feliu; a el Pasteral, etc, siguent totes elles
molt concorregudes.
Havem rebut un exemplar de «Converses sobre les excavacions de
Tossa, que publicades en nostre butlletí ha editat nostre consoci, autor de
les mateixes, en Xavier Casademont.

•

PUBLICACIONS REBUDES :
Juny: «Eugenia», «G. E. Rafel de Casanova», «G. E. Minerva»,
«Nostra Comarca », «A. E. Júpiter», «G. E. Infatigable », «A. E. Popular»,
«A. E. D. Puigmal», «C. E. Barcelonés», «Club Montanyenc», «Montanyes
Regalades», «Lievor», «Acció».
Juliol: «Acció», «Els Matiners», «A. E. Júpiter», «A. E. Catalunya»,
«G. E. Minerva», «G. E. Rafel de Casanova», «Sempre Amunt», «Puigmal», «A. E. Popular», «G. E. E. Andí, «Nostra Comarca», «Llavor »,
«Montanyes Regalades».

Oriol i Frigolé
ES EL

MILLOR
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PR®GRF1/ ®EL t\ES
DIA G. — Partit de futbol entre nostre primer equip contra el
primer de Sta. Coloma Fames.
Despeses d auto: 4 ptes. Sortida, Plassa del Vi a les 2 i mitja. Cal inscriure's previament.
DIA 13. — Excursió a Nostra Dona dels Angels, Font den Lliure,
Font de Madremanya, Madremanya, S. Martí Veil, i Bordils.
Despeses: 2 pessetes.
Vocal, A. GALLOSTRA.
Id. 13. — Partit de futbol entre el nostre reserva amb el primer de
Salt. Camp del Salt F. C.
DIA 15. — Partit de futbol entre el nostre reserva amb el primer
d'Amer F. C., on s'inaugurarà el camp de futbol de dita Vila.
DIA 20. — Excursió a Costa Brava baix aquest itinerari: Blanes,
Castell de S. Joan, Sta. Cristina, Lloret, Tossa de mar, Llagostera i Girona.
Portar-se la minestra. Despeses, 8 ptes.
Vocal, C. ROQUETA.
DIA 27. — Excursió matinal al Castel! de Montagut, on es buscaran fozils i es faran vans exercicis amb corda i proves atlètiques.

GIRONA. —Vista parcial

Imp. Dalmau Caties, Pla S. A. — Girona.
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IabriCa de Gorres : Especialitat amb les de forma Sport
Sam brereria : Capells de totes formes i novetats
Ixcursionistes: Camises d'istiu ide Sport
Tot a preus mòdics
Vda. de Caries l alcó. — Rambla Rlvarez, 3
GIRO N ri

COGNAC
TRES ¿9NCORES
és el mi I for .
Qui el tasta una vegada
el demana sempre més.
ceLes construccions de canyissos per
los - 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 EXPRES-BAR, trovaren un immillorable servei de Cafè, Licors i Refrescos. Especialitat en Santwitchs.
Rambla Alvarez, 12. — GIRONA
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