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SALUTACIO

SECCIONS:
MUNTANYA
CULTURA
FOTOG RAFICA
ESQUI
AMICS DE LA SARDAN A
GRUP ESPELEO TAL AlA
GRUP ESCALADA I ALTA MUNTANYA

ADHERITS A:
Fe<lerac i6 Catalana Muntanyisrne
Fe<lerac i6 Catalans d 'Esqur
Asoc iaci6 Espany ola de Camping
i Caravan ing
Cornite Regi ona l d'Explorac ions
Subter ran les

Quan amb prou feines s'ha e6gotat res
tiu, don ant pas a la daurada Tardor, la

nos tra Ag rupacl 6, amb els bra~oe oberts

de bat a bat, es dlsposa una vegada m64i

a oferlr-vos a tots, soels, amlcs I cone

guts, una de les festes de muntanya, que

es I'essenela classlea del nostre exeer

slonlsme: el Campament.

Un cop passada la nit sota el feble Sl)$

t re d'una tenda i quan [a no restln mea

que les cendres del Foe de Camp, dona

rem pas a I'Aplec, I ens unirem tots en

cercle ben estret al so dels compaS806

que ens mareara eI tarnbOri.



Eis intel-lectuals i la Sardana

Sota el pretext d 'expandir la cultura 0

be d 'incrementar la sav iesa popular es co
menta sovint moltes lnconqruencies i ar
bitrarietats. I encara rnes a casa nostra,
on els afe rs de tlpus cu ltural i artistic han
estat gairebe semp re en mans de petits
grups de pr ivileg iats. EI monopoli cul tu
ral ha existit i ex lsteix, per dlssort, a casa
nostra. Es tracta d 'un fet incontroverti
ble.

Aquesta actitud encarcarada de I' in
teLl ec tual monopolitzador, va des de la
figu ra granitica que pa rla " ex catedra" a
les paqlnes dels grans period ics i revis
tes, fins l'inteLlectual de seca , el fossil
mental, que publica articles embafadors
en un setmanari de poble, destlnats a
adular els clients mes distinguits del seu
negoci.

Perc avu i no volem pas ana lltzar aquests
aspectes de la nostra promernatica
cu ltural, sin6 rnes aviat escatir quines s6n
les re lac ions ex istents entre la sardana
i els nostres inteLlectuals rnes represen
tat ius.

La dedicaci6 dels nostres Iiterats a la
sardana hauria de material itzar-se mitjan
cant articles reterlts a aquesta ternatlca
en els nostres perlodlcs i revlstes. De pu
bicaci6 integrament dedicada a la sarda
na avu i no en tenim cap. Existeixen, en
tot cas, pet its -i meritissims-- butlle
tins, portaveus d 'una entitat sardanista,
que donen una informaci6 limitada, co
mentantles seves iniciatives, activitats i
projectes. Pero de publicaci6 que afecli
10t el m6n sardanista en general no en
conec cap. z

Anem a estudiar les seccions de caire
sardanista en perlodlcs i revlstes. Tant
"La Vanguardia", com el "Diario de Bar
celona" , "EI Notociero Universal" i "Te
Expres" es Iim iten a publlcar el ealenda
ri de les audicions i molt escadussera
ment alguna referencla ales activltats
d 'un compositor 0 lnstrumentlsta molt
vinculat a ''''Agrupaci6 Cultural Folklori-

ca Barc elon a" , d 'on parteixen totes les
infor mac ions que eS publiquen.

L'unic diari que publica informac ions
rnes exten ses es "EI Correo Catalan" que
cada d ivendres insereix una paqlna sen
ce ra a cura de Josep Ventura, qui es
mos tr a molt preocupat pels afers rela t ius
al " cap i casa l" i es desenten torca de
tot allo que succeeix a la per lterla.

De com entar ista de sardanes que tre
ball i amb object ivitat i vendader amo r a la
nostra rnus ica sols en conec un : el bo n
compos ito r i no tab il issim erud it L1uis Al
be rt , q ui s'encarreg a de la secc io del
setmanar i "Destino". L'espai que " Dest i
no" dedica a la sarcana es irrisori i alg una
setman a enc ara se salten la secci6 . En
l.luls Albert fa el que humanarnent pot
per tal de parla r de tot allo que, segons
el seu punt de vista, te un verit able re
lieu, sigu i d 'on sigui i vingu i d 'on vingui.
De tant en tant -molt de tant en ta nt- ·
te, ames, la possibilitat de publicar al
guns reportatges de tema sardan ista , els
quais constitue ixen una de les poq ues
mostres valides i sign ificat ives que tenim
a I'abast de la mao

"Tele-Estel" , quan vivia , tarnbe publi
cava un ca lendari d 'audicions i en casos
excepcionals recordo haver lIegit algu n
reportatqe 00 Joaqulrn Cases. " Ser ra
d'Or" , de sardanes mai no en parla. A
"Presencia" , quan existia, vaig donar a
conelxer alguns treballs alllats, perc de'
secci6 dedlcada exctuslvament a la sar
dana mai no fou possible de crear-ne cap.
Ais impulsors de "Patufet" els vaig pro 
posarla creaci6 d 'aquest espai i f ins i
tot els vaig trametre un parell d 'art icles
que foren publicats. De totes maneres,
donat el deslnteres dels editors per "as
sumpte -ni tan sols m'enviaren la re
vista-, va ig decidir d 'abandonar la tas
ca , car comprenc que la informaci6 sar
danista tampoc no ha de viure de caritats,

Ais periedlcs de poble he trobat algu
nes tendencies aillades, ernpero de sec-



c i6 de ca ir e rnonoqratic ta rnpoc n 'he
v is! cap. EI que sf tenim s6n els bu t lletin s
d els aplecs i co ncursos, on es dona a
co neixer molta l iteratu ra sardan ista
~abrandada , cotolsta, fal aguera- un
xic prima de substancla en conjunl.

Pel que fa als nostres intel.lectuals,
e l seu des ln te res pe l te ma em sembla
prou cla r. Les absen cies, 0 lnd lterenc ies
ab ans esmentades, pcd rlen esser subst l
tu ldes per la d ed icac io dels nostres li
terats . rnes nota bl es, pero aquests, en
conjunt, es desentenen totalrnen: de ls
afers sardanistes.

(,Que publiquen Te ren c i Moix, Baltasar
Porcel , Josep M.~ Espinas, Gabrie l Fe
r rater , Vidal Alc over, Maria Aurelia
Capmany 0 Joan de Saga rra pa rlan t de
l a Sardana? (,1 Pedrolo , Estanis lau Torres ,
J oan Fuster 0 Jo an Peru cho? (,Que es
criuen els Serr ahima, Arb o, Salt or, etc .,
e nt orn del lema sardanista? Ben poca co
sa , per no dir res. Les uniques excep
cions les han co nstituTt, en aqu ests da
rrers temps, Josep Pia i Carles Fages de
Climent , els quais ma i no han sil enc iat el
se u afecte i el seu intere s pe r aquestes
quest ions.

Molt escadusserarnent - "O ia de la
sard ana" 0 be algun aniversari desta
c at- algu ns c.I t .cs musical s d on en a
c or.elxe r trebal.s de caire enaltid or. Re
c ord o haver i!eg it d iferents art ic les de
guts a Xavier Mcntsal vatge, Manue l Valls
i algun altre oue ara no em ve a la me
m or ia. La tsrn atlca sempre es la mateixa,
cern si la sarda na fos mo rta i sols ha
guessim de viure de record s: Pep Ventu
ra, Morera, Ga rreta , To ldra i Joaqu im
Serra .

El mestr e Antoni Catala en els seus
temps de crit ic musical d el " Diari o de
B arcelona" havia pr esta t torca atenc io a
la sard ana. Els critics ac tuals , en canvi,
se 'n desenl enen totalment: Augusto Vale
r a, Joan Guinjoan, sebastla Benet, Oriol
Martc rell, Joan Arnau , Josep Casanovas,
e tc.

D 3 tant en tant es prod uei x alguna
,'1,':; ,::ra aTllada d ' interes: Dolors Serrano,
~ c r -lo Vilar, Alv aro Ruiba l, " Sempronio",
J c ' ~ Alaved ra, Angel Ca rmona, Antoni
PI ,, ; . Jo ss Tarin , etc . En gener al -€x-

ceptuant al gun assa ig moli protu nc de
Carmona- es tr acta de d ivaqac ions in
trascenden ts.

La sardana es un te nornen viu, que es
man ii esta diariarnent sot a la forma d 'una
ballada, un concurs 0 un aplec . Les co 
b les ac tua ls , les colles, agrupa ci ons , en
titats i afi ci onats te nen moviment d 'al tes
i baixss . Es produeixen novetats. Mor un
composito r. Un music novell estrena una
obra, Un instrument ista veil abandona la
cob la i un alt re el sub sHtue ix. Es pos a a
la venda un d isc de sardane s. Se sus
pen un aplec 0 se 'n orga nitza un altre. Es
co nvoca un conc urs musica l dedicat a la
sardana. Es fa publ ic el result at d 'un cer
tamen. S'esc au I'a nivers ari del naixe ment
d 'un music 0 de la seva mort . Celeb ra el
seu ani versari una cobla 0 una entitat.
Hom orqanitza un co ncert de sa rdanes.
L'O rquestra Ciutat de Barcelona toea
un a sarda na a Santi ago de Composte la.
I 13 cobia " Mar avell a" en toea a la tele
visio alernanya. A Bar ce lona es ven en
els d iscos de ''''Antologia de la Sard a
na" ( un f racas art isti c ) a d ino u pesse
tes. I tambe a Barcelona po dreu t rob ar
gra",aci ons opti rnes ·- ins.upera bles pel
que fa a la quali tat de ls inst rumentistes
a preu de Iiqu idaci6, a ci nquanta-nou
pess etes , tantes com vul gueu.

On es pa r la de to t aixo? Qui ho ce
menta? Qui ho diu? Algu es p ren la rno
lest la d 'o pin ar publicarnent arran de l ni
ve li de quali tat interpretativa de les nos
t res cobles? Alg u comenta la execute
ri a d 'un compositor que no sigui un dels
classics?

La migrada lirter;atura sardanista ac
tual , en conjunt no guarda relacl o amb la
crrc urnstancla iamb la problematica del
moment. ~xisteix una crlsi que afec
ta, sobretot, a compositors i instrumen
tlstes, EI nivell de qual ltat de moltes co 
bles resulta inferior al min im desitjab le.
No sorgeixen iniciatives renovadores pel
que fa a I 'estetlca musical de la sarda
na, ni hom pot detectar cap sintoma que
ens faci creure amb connanca en el fu
tur. Els comentaris que es publ iquen, en
canvi, presenten mo lt sovint un ton s pu
bi c itarl, enaltidor de meri ts mo lt d iscuti
bles i quallt ats inex istents.



NOTES D'INTERES
La venda de tickets per als cotxes sera

'a carrec dels vocals de torn al nostre es
ta tge social, carrer Anselm Clave , n.a 3,
Teleton 8931257 , de 8 a 9'30 del vespre.
AI mateix temps, tarnbe podran ter-se les
inscripcions per les tendes, i per particl
par al Cross-Country. l.'ultirn dia de ins
cripci6 de tendes sera el 29 de Setembre.

Queda totalment prohibit dins el cam
pament fer FOC DE LLENYA.

No sera permesa la penetraci6 de cap
mena de vehicles dins el Campament.
Sera habilitat un aparcament, degudament
senyal itzat.

Es facllltara palla als acampadors pro
veits de mar;fegues, aixi com tarnbe es
donaran bosses per les deixalles.

No es perrnetra de pernoctar dins
l'ermita.

Hi haura servei de ,vi i refrescos.
Aigua potable a la font, a 50 mts . del

Campament.
EI servel sanltarl del Campament sera

a carrec de la Creu Roja.
EI servei d'informaci6 sera a carrec de

tots els membres de l'organitzaci6, que
s'identificaran per un distintiu que e's
acreditin com a tals.

Podran adqulrlr-se 9019S de la Mare
de Deu de Lurdes al preu de 5 pessetes
I'exemplar.

Cal respectar el lloe on es troba el
Campament, no trencant arbres 0 plantes,
n l llancant lIaunes, papers 0 qualsevol
attre objecte.

Col.laboreu en e1s aetes que es rea
Irtzln , especlalment en el Foe de Camp,
paral qual es farAla Inscrlpci6 previa.

Un cop finalitzat el Foe deCamp, hom
haura de fer un SILENCI RIGUROS.

L'Organltzacl6 es reserva al dret de
plegarla tenda dea. qui facIA drInoIa I
foregltar-loa.

Eis lntel-Iectuals I la Sardana
P81'9Onalmem esttc convenc;ut que la

sardana travessa una fase de plena de
cadancla, perceptible en tots els aspeo
tes. 5i els ~ntel.lectuals han girat l'esque
ne i ets dirigents d'algunes entltats per-

.. Concurs de Dibuix Rapid

(Infan t i l i Juvenil)

que sera desenvolupat durant el Campa
ment-Aplec de Tardor a l'Ermita de Lur
des, el dia 3 d 'Octubre.

BASES

1."_ PARTICIPANTS: Tots els nens i
nenes i joves, compresos entre 6 i 18
anys . Seran formats 3 grups: de 6 a 10
anys; d '11 a 14 i de 15 a 18.

2."_ INSCRIPCIO: A la Secretaria de
I'Aplec, situada en el local ane xe a l'Er
mita , pre vi abonament de la quantitat de
10 ptes. Eis participants seran portadors
de lIap is i goma. EI paper, timbrat, i al
tres estris necessaris, seran facilitats per
l'organitzaci6.

3."- TEMES: Versaran sobre l'Ermita ,
la natura c ircumdant 0 qualsevol aspecte
del Campament-Aplec.

4."_ PLAC;:: L'entrega de paper i es
tris sera efectuada puntualment ales 9'30
del mati. Ales 10'30 tarnbe puntualment,
els participants lIiuraran els treballs a la
Secretaria.

5."_ JURAT: Sera format per rnembres
de solvencia artistica, els quais delibera
ran immediatament despres de la recep
ci6 dels d ibuixos.

6.R
_ PRE~IS: N'hi haura per als tres

prtrners classificats de cada grup.
7."- EXPOSICIO: Despres de la deli

beraci6 del Jurat, els treballs saran ex
oosats al public.

8.A_ IMPREVISTOS: Qualsevol clr-
cumstancia que no pugui esser prevista
en aquestes Bases sera resolta per la Co
rnls () or :;anitzadora del Concurs.

(Ve de la pllginll anterior)

eegueixen objectius molt dubtosoe, l,qui
salvara el rlquisslrn patrirnonl sardanista
per a les generacions del futur?

E. MOLERQ I PUJOS

cPremi de Periodi.me - Dia de la Sardana -1 .968>



Pr grama
CISSABTE, DlA 2

d'Actes
A 100 16 '30.- Autoc ars, anada. A partir de la ci tada hora.

sort ida de la Rambl a same, davant del Grup Escolar .

Ales 19.- Obertura otlclal del Campament·Aplec. Hisaa
da de banderes I gall ardets.

A lea 22.- Foe de Camp.

A la 1.- Silencl absolut.

DIUMENGE, DIA 3

A les 7.- Autocars anada. Sortrda de la Ratnbla Sarna
davant del Grup Escolar.

Ales 7'30.- Jol6s despertar. No s'sdmeten protestes.

A les 8.- VII Cross Country, Vllanova - Clm Talala - Lur-
des.

A les 8'45.- Cross Infantll.

A lee; 9.- Santa Mlna a I 'ermlta.

Ales 9'30.- II Concurs de Dibulx Rapid (In'antll Jo-
venU).

A lea 10.- Glnkama feme nIna I mascullna.

Ales 11.- Gran Audlcl6 de Sardanes, Cobia SltgetaDa.
Patrocinada per la Cal xa d'Estalvls del Penedes,

Ales 13.- Repartlment d. premls del Cross, Glnksl1l8 i
Concurs de Dib ulx Rapid.

Ales 15'30.- Joca InfantDs. (Xocolatada, Trencae l'oDa,
Carreres de sacs).

Ales 16 '30.- Gran Festival de ' CANC;:O.

A lee 18.- Clausura del Campament-Aplec I Cant clefs
Adlms.

A lea 18'30.- Autccars de tornada.



EL NOSTRE MIL'LENARI

Oliba, Pare de la
En aques t nou Aplec de Tardor ens

sembla molt escaient de par tar del mil .le
nari de I'Abat i Bisbe Olib a, el Pare de la
Patr ia, que es converte ix, per tant, de
fet , en el mll .len arl de Catalunya.

En un temps com el nostre en que
hom com memora - a vegades amb l'un lc
premeditat intent de passar I'estona
to ta mena d 'aniversar is i centenaris, sen
se cap arrel en I'intim del poble, pura
ment per des ignac i6, per manament, per
imposici6, resulta escru ixidor que to t un
poble, desconeixedor, per tantes causes
i circumstancles , d 'aquell qu i Ii dona vi
da i l'afalcona, no es recordi , com a mi·
nim, de commemorar-ne el naixement
i d 'homenatjar-Io i d'lrnposar-se de conel
xer-lo, d '[rnltar-lo, de seguir-Io. Es lIei de
ben nascut.

Perc es aixl, ens agradi 0 no, i es per
aixo que ara, en ocasi6 de l'Aplec, te
nim ganes -quasi un deure de cons
clencla-s- de donara conelxer la figura
d'Oliba, el nostre engendrador.

EI 971, a fina ls del segle X, en un
temps d'evoluci6 i de traspas d'una so
cietat rural iencongida cap a una d'ober
tura d'horltzons rnes amplis, neix Oliba,
el tercer fill dels comtes de Cerdanya,
Oliba Cabreta i la seva muller Ermengar
da , besnet de Guifre el Pel6s. La forma
ci6 d'Oliba s'acomplf lndubtablement als
claustres del monestir de Ripoll (fundat
pel besavi esmentat, Guifre, el 880) I
del de Oulxa , E'I seu pare morl a Monte
cass ino , on dos anys abans s'havia re
clos, quan ell, el fill, tenia dinou anys, I
aquest passa a esser comte del Ber
guedll i del Ripolles. EI seu germa gran,
Bernat de Taliaferro, fou cornte de sesa
hi. Guifre, compte de Cerdanya, i el pe-

tit, Berenguer , fou blsbe d 'Elna , i una'
nola, Ade laida, es casa amb el noble'
Joan Or iol.

EI 1002, pero, als trenta anys, fruit d 'a
quella formaci 6 monastica, renuncia a les
seves possessions i estats, reparti els
seus bens i es feu monjo bened ict i de
Ripoll . EI 1008 n'era elegit Abat, aix i com
de Sant Miquel de Cuixa .

Des d 'aquest moment, en plena vltallt at,
Ia seva figu ra irradia arreu entre la gent
de les comarques pirinenques. Tothom
veia en ell el deseiximent de tot allo que
fos ter renal. Fou el vind icado r de la jus
t lci a, el pro pulsor de la pau, I'educador
de l poble, atian t-lo cap a la cul tura . No
tingue altra mira que fer d'aquelles gents
un poble conscient, rnadu r, lnstal.lant-lo
en insti tucions creadores d'esperit.

Des del moment que es Abat de Ripoll
i de Cuixa , centres de l'esp iritualltat i
de la cultura d'un poble que anava nai·
xent, reterma la d isciplina rnonast ica ,
orienta el culte cap a la litUrgia , adqui
reix i fa compondre llibres. Aviat altres
monestir s'acolllren a la seva direcci6:
el de Canig6, fundat pel seu g,erma Gui·
fre , el de Sant Feliu de Guixols, el de la
Portella, el de Sant Sadurnl de Taverno
les, el de Sant Miquel de Fluvia. I, sobre
tot, el de Montserrat, que es fundat per
ell el 1023.

AI cap de nou anys, el 1017, era desig
nat bisbe d 'Osona, el Vic actual, car era
gran el predicament que tenia tant aRoma
com entre el poole, perque, atent sols als
afers eclesials i al be espiritual de tots
els qui formaven eJ seu ramat, no es
posa mai en les lluites polftiques, cosa
que succeia molt sovint en altres blsbes



que formaven part de les corts dels
c omtss. Amb aquests, usurpadors de
to ts el s bens que pod ien abassegar, ha
gue d 'entaular lIu ites mo lt crues, vind i
cant la ju stl c ia, sempre equanlrn.

Aquell domini, per herencla, al qual
r enuncla, se Ii t ranstorrna, en ben poe
te mps, en patriarcat perque to thom s'ado
na que nornes era alxo : Pare de tot un
Pob le que ell anava ed ifieant pedra rera
pedra, injectant-Ii un gran espe rlt,

En innombrables ocas ions, per ques
ti ons de d omini, per delimitacions de
ta rrnes, entre, di vers es ca ses comta 's ,
el seu cr iteri pesa en els afe rs en lit igi.
I enmig de tant de desgavell, on l 'atropell
era el ord re del d la, sense respectar vi~

des ni hisendes, Ol iba fou el eapdavan
ter de la Uei de "Pau i Treva". N'esta
bll les norrnes. I ara fa un parell d'anys,
a Tolu ges, record ant la seva acc lo de
I'any 1027, Ol iba ha estat homenatj at,
com un gran promotor de la pau. " Pau i
Treva" s'estengue al cap d e poe a tot
Europa i a altres 1I0cs del men, com a
instituci 6 salvagua rdadora dels drets hu
mans.

Com a reconstructor, cal posar en pri
mer lIoc la ciu tat de Manresa, la qual
fo u destruida el 1003 per sarra i Abd -al
Mali k. Segue ixen els monesHrs de Rlpoll,
de Culxa, de Sant Pere de Casserres, de
Sant Vicenc;: de Cardona, de Sant Marti
del Canig6, de la Tossa de Montbui , de
Sant Marti d 'Ogassa, d e Sant Miquel de
la Roqueta, de la Porte lla , de Sant Miquel
de Fluvla, de la Seu de Vic.

I eonsagra els tem ples de la Pinya, a
la vall de Ridaura, de Sant Pau del Pi, al
Contlent, de Sant Pere de Rodes , de
Uaers, de Sant And reu de la Vila , de la
seu de Girona, de Catllar, d'Estiula, de
Santa Eulalia de Riupr imer, de Sant CIi
ment de Vallcebre.

Oliba moria a Cuixfl el 30 de novem
bra de 1046, ats sstanta-clnc anys, ell,
infantad or i conductor de la naei6 cata
lana. Noranta-tres foren els monestlrs
que mani festaren els planys par la seva
pe rdua,

Aque ll qu i Yulgui oonelxer a fons
aquest gran home nostre pot lIegir les
biografies del Pare benedict! i Cardenal

Anselm Albareda ( Montserrat, 1931) i de
I'historiad or Ramon d 'Abadal (Aedos,
1962) .

Oli ba, aquest es el nom que avul ote
rim als nostres [oves, sl vol en manten ir
se j oves al lIarg de la vida , pui ,x que tam
be el ls, cadascu segons mesura i torca,
pero sempre amb tenacitat, valentia i
consclenc la, han d 'esser mestres d 'unes
gener acions que vlnd ran, puix que els
pob les cons tantment neixen i cre ixen i
d epen dels muscles de l'esper it que lIur
vida sigu i prog ressiva per al be i no atle
nad ora. Tots, dintre nostre, hem de per
tar un Oliba que ens faci esser sernbra
dors de vida, perque nornes viu aquell
qui rep arteix vida . Eis qui nornes " viuen"
d 'allo que el s atres els trasmeten , i s6n
incapac;:os de cornunicar-ho a uns altres,
son ben morts , com a personas i com a
poble.

Nemes podam esdeven ir realrnent per
son es si, som i ens sentim pob le, arnb tots
els atributs, amb totes les c onsequen
cies. NO' hi, ha ningu que pugui esser, ell
sol , si no va lligat amb tots els qu i el cir
cu mden , i se'n sent solidari, amb tots els
qu i en ells resten eng lobades les matei
xes car acteristi ques de ment ali tat , d 'espe
r it, d'ahir i de derna,

Per aixo, aquest mil.lenari d'Oliba ens
atrapa a tots els qul volern esser homes
lIi ures. Oliba 'es ell i es el nostre Poble.
Ind issolublement ll iqats. Com nosaltres
hi hem d 'esta r. Som nosaltres perque hi
hague un Oliba.

l.Sera possible que en aques ta hora
feixug a del desastre socletar i ens escol
ti un jove i una nola, i, amb si lenci, ar reli
en ell s el dessig vehement d'esser co ns
tructors i, mestres del derna?

l.Sera possible que en aquesta hora
terbola, quan a cada eruilla de cam ins hi
ha un fdol que sedueix les nostres [oven
tuts, hi; hag.i un jo ve i una nola que tingu i
esma d 'esdeveni.r persona prenent
c onsc ienc la de tot el que al lIarg dels
segl es I'han anat preparant?

Un jove i una nola .. .! Aquest es el preu
que demanem per aquest article. Sera
possible .. .? EI cobrarem .. .?

XAVIER GARCIA



Comentari al comportament
a muntanya

?er comen e;:ar, vag i una excusa previa :
no vu il ca rregarme res sino fer un co
mencari general itzat sobre el c ad a ve
g&da pitjo r comportame nt de la gen t a
rnuntanya.

Potser que, quan continueu lIeg int, op t
neu que tin c arrels de mo ralis ta censer
vader. No res rnes lIuny de la rneva idea
que opinar aix l, pero per analitzar el
comportament d 'aq uesta heterc qenla mas
sa d e gent que es barrej a amb l 'Excu r
s ionisme, cal no co nfondre la morali tat
ind ividu al i col. lectiva amb l 'o rd re ires
pecte civ ic, els quais son indispensables
en qualsevol acte de la nostra existe n
cia.

Les optimes condic ions de vida ao
tu als, els mitjans de comun icaci6, I'ex
c el.lent situ aci6 eco norni ca i alt res motius
semblants -en resum, proqres-i-, han tet
q ue bona part de I'ac tual generaci6 de
j oves, hagin crescut en un ambient on
quasi tot estava fet i el que no el s ha exi
git la constancla, la col.l aboraci6, I'es
to re, I' in 'ciativa i d 'alt res qual itats . La
c onseqiiencia immediata ha est at, que, ha
sorgit una genera ci6 de sinvolta i sense
ga ires prejudicis, pero tarnbe sense mas
sa or ientac i6 i mancada d 'una formaci6
social adequada. Aixl, tant els pares
c om els educadors van c reure que el
resp ecte mutuu i la form aci6 de la coe
xis tencia, eran tal ment futeses, que el
propi de senvolupament de l'exlstencl a
dels jove s ja els aniria donant.

Algunes con sequancles d 'aque sta cl r
cumstanc la, les estern patfn en I'Exc ursio
nisme. Per rnes que pred iquem, la gent de
muntanya tambe es veu lnvolucrad a en
aque st daltabalx, i encara que els d ireo
tlus s'escarrassin en aturar aquesta man
ca de c ivisme, es ende bades. Dissorta
dament aquest Campament de Tard or no
es pas una exce pci6, i enc ara que t in-

gui el caire d 'A plec , hi part ic ipa molta
gent de motxi l.la que no es cornport a
com caldria. No, no es correc te cridar i
di r para ulot es gruixudes d ins la ten da
qu an n'h i ha d 'al tres que intenten dor 
rnlr, ni tampoc abusar de la beguda i
fe r-se inaguan table lnc lus als propis
arnics, 0, simplement , to cant la gui tarra i
can tar fins altes hores de la nit , assa
ben tats que mole steu els veins.

No es respetu6s precisament aquell
que prescind int que els act ors espon
tanis del Foc de Camp, s'esforcen per
d ist reure'ns, criden grollerament ti ns
ofegar lIurs veus; i aquells qui ignora nt
aquell cercl e de gent , tomben al seu vol
tant xerrant , creient que no rno lesten
ninqu. I no parlem d 'aquells , que perq ue
s6n a la muntanya ja tenen dret a lo t, des
d 'escampar per tot arreu les dei xalles,
fin s a trencar les ampolles de vid re 0
enc endre foe a la poca-solta. Eis orqa
n itzado rs recom anem unes no rrnes per
ter agr adable la convlvenc ia, Aquest so l
Iet , sembla que empenyi a alguns a
bur lar aque stes normes arnb l'absurda
idea que s6n rnes espabl lats que els al
tres. Una altra forma de dernost rar la
poca ed ucaci 6, es fa patent en pujar als
autocars. Tot i ten int el viatge assegurat,
es lIuita desesperadament per a conse
guir un 1I 0c, bar allant-se si con ve, per un
seient que ut il itzara per uns minuts .

I alx l om pliriem paq lnes senceres
d ' incorreccions, de fa ltes de respecte i
de gamb errisme. Cal fer pendre cons
olencla a tothom, qUe a la muntanya
s'hi va, per a sad ollar-se de la seva na
turalitat, respectant-Ia i trulnt-la, i aix l,
encara qu e sigui· esporad lc ament, fugir de
la art ifi c iositat c iutadana i de la rutin a
d iaria.

Pero abans de finali tzar, vold ria repa r
ti r -una mica rnes las culpes i de ixa r ben
cl ar , que tarnpoc eJ 3 unlca i exclusive-



ORGANITZACIO

L'organitzaci6 d 'aquest Campament-
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Isabel Romeu
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Isidre L1averies
Antoni L1urba

Material:
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AGRAIMENT

A tots aquells que col.laborant arnb
nosaltres han fet possible aquest Campa
ment-Aplec.

Sr. Francese Estadella Urgell, prople
tari del terreny.

Delegaci6 de Vilanova i la Geltru de la
Creu Roja.

TINTORERIA ALBA de Vilanova la
Gel tru,

COB EGA, S. A. de Vilanova i la Geltru.

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES de
Vilanova i la Geltru.

CERCLE ARTISTIC DEL FOMENT VILA
NOVI.

Secci6 d 'Atletisme del Patronat d 'Es
ports.

JOIERIA "SUIZA"

La reali tzac i6 d 'aquest Butlleti-progra
rna ha estat possible gracies a la col.labo
raci6 de JOSEP BLANES, JOAN VIRELLA,
XAVIER GARCIA, EUGENI MOLERO i
XAVIER CAPDET.

Poc1ada: CASANOVAS ORRIOLS - DIS
SENY.

Comentarl al comportament a muntanya
(Ve de III pilginll anterior)

fIIlent aI jovent, els qui protagonitzen
aquests fets , IOIn6 tarnbs la gent gran,
que caldria que no oblidessin que com
mas grans, mes responsabiitat tenen i
me. lOel'ly i educacio han de demostrar.
No ens descuidem tampoc d 'oferir el nos-

tre hom enatge sincer ells qui -per sort
majoric- ens han hc riorat arnb la seva
ool.laborac i6 i amb el seu comportarnent
immillorable, fent d'aquest Campament de
Tardor un model d 'harmonia i convlven
cia.

JOSEP BLAMES



ELS AFLUENTS DEL FDIX

La Riera de arm ellar

I
I

De les d ivers es branques que nod re i
xe n el r iu Foix en sobresurt la Riera de
Ma l met lar , de recorreg unt po e mes curt
que el riu 21 1 qual de semboca p rop de
Caste ltet. La capcalera - igualment que
el Foix- esta sit uada a la vessant mer i
dional de la Ser ra d 'A ncosa, i en el sec
tor co rnpres ent re el Montagut (9 66 m. ) ,
Puig Forrniqo sa (955 m. ) i Tu r6 del Pi
nar de 121 Costa (9 16 m) .

Els pr lncipais manant ials de la capca
lera s6n la Font d e Montagut, Font de
.Jovany, Fon t de l Mag i de la Costa, Font
dels Clape rs i al t res. Dues branques de
riera. la de la Costa i la de Valldosera,
recullen les aigues d 'aquestes fonts i les
pl uvial s. La pr imera riera capta les com
preses ent re el Romani ll, Plan as de Mon
t agut, Montagut i e l Puig Far migosa. La
segon a, de c abd al rnes con stant, les que
van des del Puig For migosa ales Riam
baldes, Planta Mata nia i Serra de Valld o
se ra. Prop de l 'errnlta de Valld oser a hi
ha les rui nes d'algu ns antics molins que
eren moguts per les aigOes d 'aquesta
riEra, tot just nada. Les dues r leres

s' aju nten pr op , a migd ia, de Bonany.
En aquest sector es troben ind ic is

molt ant ics de I'assent ament huma en el
terr it or i. Prop del Mas PIa es loca l ltza el
d it dolmen de Valldo sera , i tocant a
Bon any e l sep ulcre anornenat La Ca
bany ota . Hom d iu tambe qu e e,1 nom de
Valldosera pro ve de la pr ofussi6 d 'ossos
humans que es tro bave n pel s contorns.
Tan Valld oser a com Bonany s6n agregats
del terme de Que rol, i pe r tant pertanyents
a la corn arca de fAit Camp.

Seguint e l curs de la rlera I passant el
quasi d espoblat caseriu de Bonany, el lIit
queda encaixat en el congost de la Vall
d 'i nfern , 1I 0c mol t pinto resc i recom ana
bl e a I'excursionista, malgrat la poe acu
rad a carrete ra que hi c ircula. SI sequim
aquasta via farem cap al Pia de Manlleu,

passan; pr imer pe l co stat de la Fabrega,
antig a masia fortlt ica da que peseta un
mali fl uv ial al costat opo sat de la riera.

EI Pla de Man lleu es un aqreqat del
munic ip i d'Ai quarnurci a. Es un pobl et que
s'ana fo rmant en despoblar-se I'enrunat
j proper nucli de Sel ma. Per sob re un
po nt passem 121 riera , la qual porta un
bon doll d 'a igua. Enlai rada sobre el po
ble veiem la capella parroquia l de Sant
Cr lsto tor. A la rl ba esque rra de la r iera
hi ha una gran f inca arnb e l nom de La
Quadra, que ev oca un pas sat medieval.
Prop hi ha les ruines d 'una vella fort ifi
cac i6 d ita La Guin euarda.

La carretera es va aparta nt de la rie
ra . Aq uesta darrera , pel s cont or ns de
Can Gener i La Mo ixe ta , perd el seu ca
bal en t ravessa r una zon a karst ica, que
so lament deixa t ranscorre r I'aigua en les
ep oques de fortes avingudes, quan no les
pot engo lk . EI riu ini c ia uris to rtuosos
meandres flanq uej ats per alteroses c in
gleres. En el cu rs de mile nis d 'an ys ha
aco nse guit t ravessa r la muralla qu e Ii
oposava la Serra Alta i Eis Navegants.
Per aq uest conqo st entra ales c ornar
ques pe nedesenques, Des del t ort uos
IIit de la riera veiem a gran altura l'aba n
d on at poblet de Marme lla r, encara en
torca bo n esta t.

Uns qu ants revolts rnes erilla ens sobta
la sil ueta de les restes del castell que ha
donat nom ala riera . Anys enr era el 1I0c
tenia un c arac ter un x ic ferestec i la irna
g inac.i6 popular hav ia poblat I'i nd ret am b
una muni6 de fade s, brul xes i fo llets.
Av ui d ia les pistes i xa lets d 'una ur ba
nltzaclo allunyen defin it ivament e l reguit
zell de fantas ies.

Mes avail passem pe r en tre les mura
lies roccs es de Roc a Segue r i Roca Vi
dal pe r un costat (Ia darrer a arnb la
ve ll a rnasla ed ificad a al cantell de l 'abis
me ), a l' altre, l'altercsa i vertical paret de



les Penyes Altes, Eis meand res tornen
a succ eir-se un darrera l'altre tins ales
envistes del castellot de Castellvl. Abans
d 'iniciar -I'ultim congost, delxern a rna dre
ta la visi6 de la torre eliptica de Can
Pascal. EI pais atge comenca a obrir-se i
precisament al peu de I'encinglerada pa
ret de l e lm de la qual veiem les rulnes
del Caste llvi i la losca cava, queda a la
nostr a vista I'esplendarosa planura del
Penedes.

EI terren y karstic la una darrera mani 
testac io de les seves formes eroslves
- mol t capricioses p er cert- al peu del
ca se riu de les Cases Naves de la Riera.
Ar a el rlu c lrcula per entre timbes terra
ses a al .lubials, Semb la un miracle, perc
I'aigua torna a circular pel seu IIit. AI
gun es fonts hi ajuden comla d 'en Noia,
la del L1orer, de I 'Ol ive lla i altres. Dalt
d 'un p romontorl terr6s ve iem un nucli
d e cases sernl-anrunades. Es Can Marga
r i':. Una riera salti rona al costat mateix
del caser iu, abaca les seve'S aique s a Ia
riera, A la part oposada, ens ind iquen
la Font d'en Ravella. Passem per seta el
pont de la ca rreter a de Vi'atr anca a Sant
J au me del s Dom enys, i de spr es de des
criur e una gran corba, en trem en el tar
me de Castellet i Gorna!. EI caser iu de
Sant Marcal queda bastant allunyat del IIit
de la riera. EI gran retornb de la riera
fa que aquesta s'lntroduelx l novament
en la cornarca del Ba ix Pen edes, i per
tant provincia de Tarraqona, Es pass a
tocant alcaseriu de La Pujada, en te rme
de Sant Jaume dels Domenys, i mas
avall a les env istes del Papiol de l'A rbo c,

RECORDEU:

ambia seva torre de guaita sern iderrulda.
Ja hem arribat al paratqs conegut amb

el nom d 'EI Pont de Ferro (avu l d ia de
ciment armat) i que Ii donava el de la
Iinea terr!a de Martorell a Vilatranca. Ca
da any, el dilluns de Pascua de Resurrec
ci6, se ce lebra en aquest IIoc un conco
rrequt Aplec Pemedesienc. En algunes
ocasi ons hem vist passar aigua per la
riera i en altres I'hem conternp'at com
ple tarnent seea . La que raja sempre es la
pr opera font , situada entre el bose de
l 'Ap,lec i la linea te rr ia. De totes mane
res , la riera poe mes avail [a continua
seca tins a I'entroncament amb el Foix.

A no g,aires metres de la linea del fe
rrocarril es passa per sota la carretera
N-340, de Barcelona a Tarraqona per Vi
lal ranca. EI cu rs de la rlera desoriu al
qunes rnandroses corbes per aquesta
planura que actualment , es diu sera el
futu r aerodrorn de Barcelona. Un espero
terr6s s'aixeca a ma dreta. Es I'anomena
d a Timba de Santa Barbara, sabre la
Iqua l ,s"he; t ndbat indlcis d'iun preterit
poblat iberlc . AI peu d 'aquesta timba en
cara es p aden veure les restes d'un veil
mali med ieval arnb les seves conduc
ci ons, bassa i editici desballestat.

En1ron,j tenim I'estampa de la rsstau
rad a lort il icac i6 de Castellet. La riera que
ha t reba llat per a obrir-se pas des de la
serra d'Ancosa i Eis Navegants tineix en
un inaprec iabe aiguabarreig mig amagat
per la vegetaci6 fluvi al del Falx en el sec
tor planer im medi at al Pants.

J. VIRELLA

Gran Festival de Canco Folk a carrec
dels Grups "Altrvol" "Ara va de bo"

Dia 3, ales 4'30 de la tarda, a I'esplanada de davant l'Ermita



Situacio del Canmament-Anlec de Tardor
(A 8 Iims. de Vilanova i la Celtru)

A. E. TALAlA



DIA: 3 d'Octubre

HORA: 11 del mati

LLOC: CAMPAMENT - APlEC DE TARDOR
Ermita Ntra. Sra. de lurdes

Gran Au d ici6
de Sard a n e s
Cob a SitgetaDa

O rganitzat per
els «Amics de la Sardana-
de I'Agrupaci6 Excursionista Talaia
so ta el patrocini de la

Cai,xa d'Estalvis del P e n e d e s



·
Entre les variades
man ifestacions que la

Caixa d'Estalvis
del Pcnedes

projecta realitzar en el mes
d'octubre, amb motiu del

DIA UNIVERSAL DE L'ESTALVI

sobresurt
I'obra cultural i escolar

Concessio de Beques
per estudis d'Ensenyament Mitja
i Superior

Per mes informaci6
adreceu-vos ales oficines de la

Caixa d'Estalvis del Penedes
Gene ral Vague, 8 - Tel. 893 09 00 - Vilan ova i la Geltru

T. G. VllASE CA • Villanueva y nelt,.




