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FEDERATS A

federaci ón catalana de montana
federac ión catal ana de esq uI
c omlté de exploraciones subterráneas de cata ruña
asociación española de camping y ca rav ana

Correr Comerc, 4 - Tel. 8931257 Vil onovo i la Geltrú - Pareltades, 62 (Patronat A.C.) Sitges

E o o A AE Q L FORTU

En l. trista decada d 1 uar an a, en na epoca extrem adamer t nefasta per
Catalunya i en general per tot el mó , e nave redrecant-nos de les ferides i hu
mi liacions que seguiren a la malaurada guerra civil. l'iniciar-se aquest decen
ni estaven completament proscrites, p erqu é h om consi erava que feien ferum
de separatisme, coses tan innocues com la sa dana i l 'excursionisme, aquesta
darrera acti itat reservada a certs organismes privilegiats del egim .

Dl1 grup de joves vilan ovins s'a ruparen per a r alitzar conjuntament ex
cursions pels rodals del t rme mu icipa, anant ext nent el s ti radi d' acció en
la mesura que ho permetien els seus migrats recursos economics i tecnícs . El
primer contacte que tingueren amb un practicant de l'a antguerra fou amb en

iquel Fortuny i rmajach, un vetera tcursionísta format en la ecció ,qu e
d'aquesta activi tat ha ia ex ístit a l' teneu de ila ova, e. ti ta u e fou e com 
brada el 1939 p er la f I ria anti -cul tural. E 1 iquel els aconsella itinerarís i llocs

'interés p er a ser vis itat "
mb aquest antec en s és natural u quan ms an,¡ s després, conereta

ment el 1955 al form a - e l'Agr p ació Excursioni a T alaia TI os anome et
president .n Fortu. y , el a e f u carrec d e l'E ntitat n u t mps en que en
cara irnperava la consigna dI ' no t e olí uis". i bé la seva eclat no li pe 
m etia Ier 1 arg es cami ade , no de ixa de p or ar a cap una acti a tasca or ga
nitzant g i d' e r ions n aocar (on calia fer també traiec es a p eu)

i ita t p o acíons, cas e erm 'tes , san aris i paratces de noté ole b ellesa,
contribumt d'a esta m a er a en . e In nombrós e tal de vila ovins tingu es
in un més ampli co xeme t e atalu a.

La pre id e ia 'e "q el or ny fina itza a l'acab r-se el 1958, pero no
a eva activi a orga · za o a que s er lon .,a fins a a re ativaments r -
ents en que p r motiu de al t , eié al) "_at a interro .p re.

La a 'r·a exc r io i ta forma en uns anys e, la .ue els practicant
o li a e ateix e not s de ot a u lIs detall: d'in-

o ave e e s ve e P - es avinents a s
a cció , 1 e ev s c . re d xcur ionista" ,

1 a e e ca s.
3 ort ny empre ia la s va rr ra xc rrs ió

o p imer res n i vo O"l l t am íc .
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OMS POP ARS ALS CARRERS ILA aVI s
L'A. E. Ta aia fou la primera entitat que s'adreca a I'Ajuntament amb la

petició de reivindicar els an tics noms popu1ars que ostentaven molt carrers
vilanovins, Aq est fet no s posa, de cap ma.nera que vulguem mantenir una ex
elusiva i que opinem ue és perfectament lícit que altres entitats i organismes
e Ir in peticions similar . Creiem pero que hi ha cert confusionísme a l'hora
de concretar la popularitat d'algun noms. Popular tant ho eren els de la pla
ca de la .erdura o d~ les Cols, carrer deIs Caputxins, plaga deIs Carros, com
també el de carrer de la Llibertat, rambla de la Pau o carrer d' en Cuancé,
els uns d'extraccíó netament popular i els altres imposats p els Ajuntaments de
l'epoca, pero que foren acceptats plenament pel poble.

Posats en aquesta línia, són ben acceptables els noms de plaga Xoriguer
(amb "o" si. us plau), el carrer Boters i els dedicats al Mestre Montserrat i Pin
tor Martí Torrents, persones aquestes darreres a les quals no cal discutir la se
va popularitat.

Pero hi ha el nom proposat i acceptat de passatge de Cercamons, que més
que popular podríem qualíficar de cultismo, puix que resulta practicament d es
conegut i desvinculat amb Vilanova, La premsa local no ha di it res sobre el
particular. Unicarnent el corresponsal d 1 diari AV OI xpl ica que "en Cerca
mons fou . sega 15 els h istoriadors, un joglar mee ieval ue vivia p er aquestes
rodalies", Hem de dir que cap historia 1 cal cit a aques p ersonntge, u r troba
dar occita del segle XII, com tampoc ningú no s'ha pres mai ser iosament la
supposició que Arnau de Vilanova i iquel Servet h. zuessin vist la ptimera
llum a la nostra població.
i-J'(l13IRA I.lITERARIA DELS TOSTRE S CO uOCIS

Amh poc temps de diferencia h em tin gut oca si ó ~ e fu llejélr tres obre s lite
raries fruit de dos consocis astres. L'un a és "Vi afranca i Vilanova. Breu as
saig sobre dues evolucions conv rge t " , d' en F r ancesc X. Puiz i Rovira, obra
amb la qual obtingué l'accessit al tema p TI des nc del IV concurs Sant Ra
mon de Penyafart i ql e ha editat el useu de ilafranca amb el p atrocini d e
la Caíxa d'Estalvis del P nedes. E11 aquest opuscle e fa un examen 'sobre el
progrés d'ambdues poblacions, la diversa me.. t alit at i estr lC ure economic
socials i Is lligam actuals J en un proxim futur, p r a una actuació co ju tao

La segona publicació , obra també d'en Frances c X. Puig, és u a m 0 110

~rafia dedicada a la personalitat i el treb all (1'arti sta d'Antoni Serra i Fíter , fi
gllra destacada en la ceramica catalana moderna, dedicació que h a estat dig
nament continuada, prim r pels seus fill i actua1m ent p els seu néts qu e di
rigeixen el taller de Cor ell a "C erámica Se "ra", en quins obradors són elabo
rades p ces d'altís ima qualitat artística amb ri gorosa p erfecció técnica. I -I' 
juntament de Cornella h a editat, juntament amb Cerámica Se ra, aquesta
pulcra monograBa.
. Per altra part, Joan Rius i Vila, amb la seva obra "El meu Jos e Iané j

Olivé" obtin ué el premi d'assaíg i d'invcstizació historica "Ciutat de l'Hospi
talet 1971".. i recentment ha estat editat per la Ponencia de Cultura d'aquella
ciutat, L'a. itor hi fa la se a exposició personal de l'escriptor i edi 01" que fou 11

.a é i amb 1 a ser a a pro unda ame t t · que amb .os e limen are al
1. arg d es seve vicíssit d ue re resentar en la uer . a civil i les eves d ila-
tades conseqüe cíes fins a la trá zica mo t d' en [ a és l'any 1959; n 1 acc í-

ent de carretera prop deIs onjos.
AIs nostr do con oci e criptor i mere cudament premir s. 1 do lern

la mé sincera enhorabana i f licitació.





deixar el trar 1s a tre . s prím 1 e ba alles an fe' que u allau d arrep1ega
caramels s'aboqués al poquíssim esp ai lliure ue ouedava, fi11S i tot fent qu J

molts comparsers pleguessin veles i renunciesin a I'enfrontament.
I.Ja reacció d'altres comparsers va ésser de rabia i van apedreg r amb ma

la llet de de la canalla que anava amb les bosses plenes Rns a les se 1 . ores ga
napies amb abric de pell , que es barallaven per un parell deIs caramels que
nosaltre le gel ID e mans pler e. a tivantor va ese tar amb 1 erit una-

rm de " olem orgar itzaeió.!", corejat p r tota la plaga. La comitiva consis
torial i la comparsera d'honor feina tíngueren a obrir-se paso La col.locació de
les Ilacades fou sense pena ni gloria, puix que faltava la comparsa del Coro,
que havia decidit fugir d'aquell batibull i una bandera del Foment i una altra
nostra que o podien entrar perq e la gent ofe aya les entrades. Quan la co
mitiva retorr ava a la Casa de la ila UI1 núval de caramels els recorda que
allí mancava ordre. Per acabar-ha d'adobar, p els altaveus donaren el nombre de
parelles, fet que segons embla, la Comissió s'havia proposat eli.minar. El fet
que la xifra més alta fo la del Foment amb malta diferencia, féu exclamar a
molts la paraula "ton o'.

F1I zfrem de la Placa quasibé sen e tocar de peus aterra, apretats com a
sardines i amb el foreell mi pIe de caramls, ca a que no els ha ia passat mai.

El 110 haver disposat per part de l' juntan ent, deIs guardics per desallot
jar totalment -la plaga i l'haver-hí facilitat els accessos fa que ens plantegem
seriosament si l'any vinent la nostra comparsa ha d' entrar o no a la Placa de
]8 Vila. No cal parlar massa de les tanques de la Rambla, les quals , gestiona
rles per la Comissió de Carnva , haurien d'haver servit de passadis per a les
e mparses , si els s rveis munícipals hazue in tinzut cura de mantenir-Ies al
s .u lloc i barrar el pa a la g n . Cal r á, d car a l'or anització de Carnaval
del 78, subsanar molt 'aquests de ct · eliminar .. tio ns que enguany ja
semblaven liquidades del tot, eom la Com arsera .d'h onor i la competíció
quantitatíva. Tanmateix cal recordar ue si els de Turisme ens van penjar
I'etiqueta de "Fiesta d Interés Turístico _ acional", maleída la gracia que ens
fot si no ens aboqu n ni una punyetera pe seta. H m a. at p ensant en una
olució la qual, per casola a ens sembla mi lar, i é c lebrar le Comparses els

dimart de Carnava tot demanant que fo festíu a ila ova. ixo p ermetria
1 qu tots volern: qu es Comparses sig rin per als vilanovins j per disfrutar

I seIs omparsers,

PTT

(Els articles nornés reflexen les opinions de lIurs outors)

President: Lluis Daviu Secretari: Josep Candela



EL . p EDRAFORCA

La visió a qualsevol epoca d.e l'any, de la paret Nord de Pedraíorca és
ja ,de per sí, impressionant, i si aquesta visió és feta una. nit d'hivern amb la
p aret tota coberta de neu i banyada per la llum d'una lluna esplendida pot
fer-nos l'efecte que el temps ha parat el seu curs, que cap deIs nostres pro
blernes són certs i que l'única veritat de tota la terra rau en la tranquil.litat
que infonen aquelles pedres.

Al seu peu, com un fidel sentinella de la paret, s'alca el "Lluís Estassen",
Dins d' cll. gent d' edat i de pensament molt divers pero amb un objectiu comú:
la muntanva,

EIs vi~t membres del C.A.D.A.M. sabíem que l'endema la nostra respiració
quedaria mig talladaper l'esforc, que tots els nostres muscles quedarien can
sats, i que arribaria un moment en que el nostre cor semblaria voler saltar del
pit, peró vmalgrat aixó desitjavem pujar, necessitavem pujar i contemplar des
d'alla dalt la bellesa de les nostres terres , del nostre país. La sensació que es
té el dia abans de pujar un cim és quelcom inexpressable per escrit, i molt di 
fícil de comprendre per la gent que no l'ha viscut. Ta11 soIs el veritable mun
tanyenc, l'home que estima la muntanya , sap el goig que aquesta sensaci ó
significa.

Quan comencava a elarejar vam abandonar el refugi a la busca de 13 ca
nal que ens havia de portar a l'enforeadura, i d'alla al eim. La neu estava molt
dura i facilitava notablement l'ascensió, de tant en tant una clap a de gla<; e11S
recordava i ens feia practicar les normes més elementals de la muntanya, tren
cant així la monotonia de l'ascensió i donant-nos un nou al.licient.

La pujada al Pedra va ser molt rápida, i abans de les onze ja estavem C0 11

remplant des del eim la bellesa del nostre país. U 11 deIs que mai havi en trep ' .~ 

jat aquest cim va dir: "és una de les muntanyes més boniques que h e fet".
Tothom va assentir en silenci i va contemplar amb certa admiració els altres
cims del Pedra: el Calderer i el Pollegó Inferior ... Tots dos semblaven molt
a prop, pero nosaltres sabíem que en realitat eren molt lluny i que s'haurien
de quedar- per un altre excursió, donant-nos d'aquesta manera l'excu sa p er tor
llar a trepitjar aquestes pedres.

Vam devallar amb molta precaució , practicant tots -uns més, uns altre
menys- la "bruixa", la qual ens va donar molt bon resultat 6 11S a meit at de
muntanya en que, per les condicions de la neu, es va esdevenir totalment im
possible el practicar-la.

A la una vam arribar al refugi; la nostra cara vermell p el sol d'un dia
espléndít, comencava a tenir les p etjades del cansament, pero dins nostre .
goig d'haver pujat el cim superava amb escreix l'esforc real ítzat, donant-nos al
mateix temps forces per continuar la tasca que ens h em proposat: la de fe ·
muntanya i la de donar-la a coneixer a tothom que ho vulgui.

e.A,D.A.
(Col.lectiu Autonom d' Alta Muntanya)
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Voldria fer des d'ací, ti a crida a I'aíici ó ala íenea, de cara al que ens

envolta.
Cal, potser, e primer lloc, fer una mica de memoria, per veure el qlIe ha

passat e11 els darrers anys,
Es veritat, també, que l'evolució de la nostra Talaia hauria d' ésser paral.le

la a la de l'ambient ge11eral, .p ero que Iorcosament no ha d'ésser id éntica a les
{()rm es el1 que el país ho fa.

Em refereixo al joc burocratic al que ens ha acostumat la nació, i que a la
Talaia, en certes maneres, ha heredat la seva junta.

Molts de vosaltres sou socis de fa molts anys i en altres temps vareu for
mar UI1 ambient propi de les vostres inquietuds. Ara hi ha altre gent, i per tant
altres inquietuds; cree que a tots us semblara ben lógic, Pero, en aquests mo
ments, quan caldria que veiessiu moltes coses que es perden per manca d'un

r Iesrorc comu.
Fins ara la T al aia és coneguda a Vilanova, per un tipus de "folklore" in

~ ·~~.or , com pot ésser: "Les comparses", "Camp am ent Aplec" i una mica més
enlla per activitants minoritári es com: marxes, esp eleo i escalada (amb aquests
darrers com "los del club de la bellota").

Pregunto: Podem estar ja contents de les nostres cimes assolides?
Al llarg del temps, la nostra entitat ha demostrat tindre bons elements, i en

diverses facetes, pero p er m anca d'una visió més oberta, s'han malograt pro..
bables triornfs.

Bastants són els casos que ací es podríen anomenar, i així demostrar l'actitud
sempre moderadora de la nos tra junta . P erqué emp enyarse en volguer fer con
tents a tots a I'hora, quan esta demostrat que aixo no fa content a ningú? Tan
soIs aquells de linía "progr essistes conservadors" se senten satisfets, ja que tard
o d'hora resulten els més tancats.

Es dones, difícil la tasca que es propasa, p ero caldria que per un cop a la
vida. la Junta es dispares de la seva p osició i donés l' ajuda a tots els que de
mostrer un veritable esforc per millorar la situacíó d e la Talaia.

Tenim fets que resulten clars com l'aigua.
Personalment recordo que en do s o tres anys, hi han hagut in tents ben am

biciosos, per conquerir triomfs mai obtinguts en la nostra historia.. pero que a
la llarga han demostrat ser els interessos d'un grup p etit de gent, i que per tant
na arriven ni a nivell de secció, realment és fotut, i més quan la junta perd tata
la forca seva.

Per que a més s'intenta potenciar el folklore a nivell de junta, que aixó a
la vezada és en part aguantar la cara p els d e fora la T alaia?

Quan realment els de dins necessit en aquesta potencia.
D no es que tinguem que treure el folklore, pero de que ens serveix tindr :

la cara b onica, si de dins estem corcats?
Quants dimarts la reunió sembla una xerrada de café !

on esta la línia de eompr mís soci al i cultura p or als socis?
M'agradaria donar des d'ací, una proposta concreta, pero aquestes SÓ11 per

le gent d e la mateixa men~ , i no pels de la "xerrada deIs dimarts"
MIKE
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oferim tota mena d ' equips per a practicar

ual evol e port

o key - Ba uetbol > Tenni - útbo l > Gimnastiea

pinisme. ' s uí · Camping. tletisme etc.
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