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Naetats al massts 'el Gar·raf
Temps era ' temps, s'hax ia prev ist conx rtir el Garraf e11 pare natural,

COl1.1. a zona de reserva d'una flora caract rtstica 1 que al TI1at ix temps ac
tuaria eOlTI a pulmó vegetal per a les congestionades ·a r ees ti banes que
I'cnvolten. Pedreres, urbanitzacions, zories de practica de tir , 1 inistre abo
cador d'escombreries de Ba.rcelona i altres de més petit han r duít aqu 11
p rojecte en un 110 res. De del dia que ens enterarern d - qu 'havia SelTI
brr t a la dolina de Campgras, TI0 teníen noticies de cal) al ra novetat fin
que per la passada Setrnana Santa f érern una ·i ita n aqu 11 rodals.

E11S sobta la presencia 9-'u11a grua-pluma ntre ;ur011 de la Baria
i el Rascler, prop de la carretera del Massís i 1 amí qu ID na 'a Camp
gr as. En aquel] lloe s'esta construint un difici qu. P 1· le aracterí tiqu
que presenta sernbla que estigui destinar a allotjar le intallacions d'un re
p tidor de televisió, servei telefonic o radio-far P r a 1a iaci J , . Ja s, · ura.

Al Pla ele Vinyals 11i 11a també un edifici oltat d'una e: t , n .a zona ajar-
dinada, que ens han dit esta destinada a conv rnr- 11 e 1. 1 n .iri d qui-
o , mixetes i altres anirnalons que un cap morts, ] seu alTIOS de cor
nsible no ·o le l1. que vagin a parar a I'aboc dar d la prop ra Vall d

Joan, prefcrint enterrar-los e11 lID 110 re r at, am b lapida d · rnarb ~ i t t.

111ai
d ~l

Pis es de muntanya a 'A. E. Talaia
El passat 12 de marc I'Agrupaci ó

1\10 r/"a pcr D scripció, I'itinerari de la qual tran corria
r -na divisoria de terme entre Vilanova . Ca te Ilet. Po .
obs rvar-se que el corriol que ana a des d 1 Pla ]
Ci I11 el la Talaia 'havia convertit p. robra i gracia el
LIlIa arnple pista ele lTIUn.taI1:' a.

El1 principí pensa que a.lgú tra ta a d
rat, p ro un examen 111és acurat d la Z011a 11 . p'r ~1 /
cam í principal en surten diverses branqu - qu da allant p .r alguns
traforts meridionals d la serra, fin -ix TI - 11 1111 punt
Ull pedrons amb U11a baderola al CilTI, cosa qu fa
x -car-hi unes torres metaliques p r a condu cion

. drons, en número de Ci11C, e tan alin -at amb el cirn d la Talaia, ent l1JOI]t

p o ible que en aquell IIoe hi haura tilla altr o,r~a· d
b ai xara en direcció a la central terrni 'a de Cubell quin
\ ren enf'ront, trcncant la panorarnica litoral.

Ca .ae . ESp! eo!ogi del .enedé
Es diu que I'e p Ieologia cient ífica ,a d baíx 1 qLU

- 1 cialitzades acusen falta de mat rial. Po ibl rnent
P I les reeixides expedicions a grans a itats portad
al .4:: .nent preparats i que, de retop, d '- Ilueix 11 ] S mod
realitzades pels aficionat de bagatge mé di er t

publicaci .n
. i ~~ ·ll · pro, o : a ·

l. P P r grup
aporta .i .n



· Iortunadarn nt 1 p cnedes - 11CS d -dicats a aquesta acti itat 110 el u 11

es tar acompl xat , ja qu 1~.J1 els darr rs 111 sos el cataleg espeleologic ha x
perirnentat un obtat increment. Fa poc, mcmbres del C.E.P. de Vilafranca
d .cobrircn 1 xplorar 11 1Ia\ /.- 11 C del Rot, en les immediacions ele I'esglé ia
ve lla el Foix. El G.E.T el . Vilanova desobstruccionaren un petit av nc al
F011Clo de la Carsosa 1 t 1111 - de Castell -t, i el grl1l) iridcpcndcnt, tamb é
el Vilano a, (G.R .E .V . ten 11. en curs el' -xploració i topografía les cox
el 'Horne Iort, d 1 CID,;l ele Foix, de Cal Matcu, ele Ca l'Isaac, ele la
RIera i del 1\ 01101it i \\..-1 ' a l1 CS ele la Htl111itat, del Maso -er Pons i d 1
1 acip, aque tdarrer itat ja ~·11 publicacions d ....ls 3]1)'S trenta COlTI a situar
prop dea Llacuna, . qu 1:11 ara 110 ha ia estat localitzat. Les altr ca-

,. it a t queden tates din: .1 ter rne d Torr 11 -S de Foix.

,ncen', i I [j'a· ra
El dia 21 Id rnarc, ~ oincidint a rnb I'entrada d la primavera, es d cla-

-ar 11 Ll11a gran quantitat d'i .tcendi fore stals a tot Catalunya i que fOI' - 11

atiat per LLn "\ nt hura anat que bufa tota la jornada. L'incendi més i111

portant d e tots fou -1 qu afecta gran part del terme d'Olivella. En prin
cipi es digLl ~qLlc 113\1 -11 el" 111at 1.111 -S quatre mil hectarees de muntan
xifra que cal rebaixar er a l a que le s p crdues scgucixen sent molt impor
tants. COlTI que 1 s Informacions de prernsa resultaven confuses i contra
clictories, C0111 sol pas ar 11 aquests ca sos, cleciclírem dedicar U11 clels di -s
d les vacanc d primav ra per a visitar aquell sector. Des de Sitge
en.. dirigirern ¡cap al Colk t d e la Fita, v c ient ja prop d'aquest punt la eua
de I'inccndi qu Iou tall a r a ternps quan ja es dirigia cap a Vallca "ca.

L'area m és perjudicada u la d . Jafre, els Masets i FOI1Clo de Querol.
L'única ma ia habitada daquest sector, Can Mercé d Jaf're, queda C0111pl

tament voltaria p -1 foc, 1 qual sernbla destruí part ele la casa. Una gran
part de la Iorrnosa i P sa pineda queda totalmcnt calcinada. L'incendi
qu da deturat la Ir el 1 ca riu el Jafre, sens atravessar el camí que
porta a a Plal1ao ella" L ruin S de a Facina quedaren intcnsarn nt
r negridcs.

La ri ra el Jaire 110 iOU obstacle per al Ioc, quines flames obras -·
enceses volar 11 per sobr I'ample Ilit ele códols. EIs galliners dels Masets
cr ruaren parcialm.ent.. .P ro 110 els edificis. Tot el bose que envolta el camí
que porta a Liona iq u ed a rcrnat. p -ro un cap dalt Ia carena veiérem qu
110 ses tengué ca'pa aqu 11 p etit ca er iu que queda fora de la zona de perill
! -< '-/5 Ilamcs proc d en t: d 1 Fondo d e Ou rol arribarcn prop del Rour 11,
finca que s robla ta .nbé sofrí cuantioses perdues. Els pins igarriga deIs
canto .n s de a Font Cabota i el Mas Berenguera quedaren cremat , perju
dica t als par Hi t que han adquirit terrenys en I'urbanització que s ha
planificar al r d ó d'aque ta ruinosa rnasia.

L'urbanització ituada ntre Can Llo -.S i Ca I'Almirall de la Font 11 0

qu (la af ctacla p -r l'iJ.1c l1di, ·- 1 qua1 s ,mbla q.ue S'il1icia, aln1envs 1.Ill d ls
focus, prop el la .al r t ·l "a cl'Olivel1a, eJ1 el lloc -TI el FOl1do de Qller'ol
d · . mboca a "l a ri ra Id ~ B gtl - . Total, U11a catastrofe paorosa en 1.1ll sector
f.or stal d ,·-l G:alraf i q l tv taI a r ,a. a11Y eJl recob"ar-

J. . i B.



1 . ALLY DE BAIX MU T.

ntanya

YA

El proppassat dia 7 de Maig, i organitzat per la Secci ó de Muntan.. a,
a tenir lloc el VI Rally de Baixa untan .a, el qual s a e Hebrar per

terres de les comarques de la Conea de Barbera i el Baix Camp, m ~' s

propiament a les Muntanyes de Prad.es.
La prava C0111e11~ava en el poble de Capafont , esta en inscri s 18 equips,

dels quals 3 eren de l'Agrupació Excursionista Catalun a Delegació de
Reus), 6 de la Secció Excursionista vde la rr ~ ta ler a E p n ' a , S. A. d
L'Arboc del Penedcs i la resta ren de la Talaia, Van sortir d 1 Control de
Capafonts 14 equips deIs quals es an cla .ificar 13 quip , 6 d'ells .an
btenir medalla d'or i 7 equips m dalla d 'argent

Els equips 3111b medalla d or:

Sal ador Baig - Teresa Pujol
Josep Blanes - loan Tol dan ,
P re Corornin s - Assumpta Baic

France e M011tan r ~ Lluís Da ' iu
P p Valles - Josep Boronat
Jos p Sabría - Jasanada

EL quips arnb m edalla d :1'''': nt

Jaume Martí - Enrie Ferré
}\nge Sánchez - Joan Miracl

.ngel Fuente - Joaquirn 1"\ -rn
Francesc P'r z - Sebas ia Torr s
E l na García - Jaume Urpi

ntoni Pérez Eduard Inglada
' .3 ' i r Capde ila - Elisa 1 .rn

. E.
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El Rall COl11 11~a a a les i'lel m tí, i ' m a. Il TIl J I ! .r t ia d.
p .ron t s , EIs lIoes puntuabl '1" TI:

P'lCO RO DA
CREU TRE CADA
p JYA ROJA
PUIG PELAT
] l 'ERl\1ITA D'E L'ABELLE A
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El quip per f ctuar aqu .t
h r .
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El pa .ticipants comer ca .en el 1""' corr gut p. r el lloe 011 volien, ha-
nt-ho t la ro itat del cq u ip p r la P n l,a Roja i I'altra meitat per 1

Pico Ronda.. mb excepció d'un els equip que Tan comencar per el Pie
Ronclan no a anar a I'Ermita d I'Ab 11 ra, i í en canvi que hi aren
anar 1 -quip que van cornencar p r la P TI a Roja" Nosaltres creiem
q u ra'jtinera i més logic.

El t rnp que ens la fer durant la prova va é ser 1110lt agradable p 1

,1 participants, pero 110 ai cí p r el ontrol qu an tenir d'aguantar e
\ 7 nt i qu lcom de fred que feia.

En aqu ta pro a soIs lame .it TI U11 petít incident d 1 qual va ésser ic
tima un compan r .iostrc. el qu 1 a SIO ,,"l· 1111a trompada amb el cotx per
afortunadam it 11 o a p al r ..
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VIATGE

Varem sortir de Vilanova i La Geltrú el día 31 de ¡uliol, en una furgoneta

carregada amb unos 300 kg. de material, cap a Madrid, després d'un calorés
comiat de part de tamtüars i amics. Des de Madrid, el día 3 d'agost várem

emprendre el vol fins a Lima, després d'haber fet escala' a El Salvador, l Río

de .Ianeiro.
Un cop a Lima, várem anunciar la nostra arribada a l'Ambaixada Espa-

nyola · ens varen, encaminar a l'ernpresa d'autobusos «Morales-Moralitos», que

ens hauria de portar, durant dos dies, par la Carretera Central, fins a Cuzco

a través de 1.200 km. deis quals 800 eren sense asfaltar, tat passant per unes

grans parnpes, a més de 4.000 metres d'alcada,

e ze ·

Cuzco, ciutat rnlllenárla i capital de l'Arqueologia d'Amérlca i del gran

Imperl inca, nascuda de la prehlstórla, és considerada, per la seva importan

cia, a l'altura de Babilonia i de Roma.

Aquesta ciutat índia i espanvola, es troba situada a 3.350 metres, en el

seqon departament del país. El seu territori compren serra i selva alta de

grans valls. El clima és generaln1ent tred, sobretot a l'época seca de maíg a

desembre, si bé la malcría deis dies hom I,¡ gaudeix moltes hores de sol in

tens i abrigador. Les nits, pero són particularment fredes. Durant les époques

de plula de gener a maig les precipitacions són abundants, encara que no de

molta durada, la malorla de les vegades.

Fins el dia 15 de novembre de 1533, Cuzco era encara I'orgullosa i arra
gal,t capital de l'lmperi Inca. Fins que aquella tarda va arribar el nunci que va

comunicar a tota la població que Francisco Pizarra i els seus soldats eren a

les portes de la clutat, La sorpresa par als soldats fou escruixidora. Quedaren

meraveHats de la grandiositat arquitectónica, de la magnificencia deis palaus ·

de la perfecta traca deis seus carrers. Res del que tenien davant deis ulls

s'igualava a la vella Europa. Quedaren commocionats per la quantitat d'or i

d 'argent que trabaren en tots els palaus, així com de la delicadesa i de la

quaíltat deIs treballs fets amb aquests metalla,

Sacsa uaman, Pisac i Machuplchu són les restes arqueolcqlques de més

bellesa. En tornar de la nostra activitat alpina várem visitar aquest últim lIoe,

que és, des del seu descobriment l'anv 1911, una de les restes arqueológiques

més importants del món.
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Ací ens varern posar en contacte arnb I'andinista. Mario Vargas, qui ens) va

ampliar 'Ia Intormacló que anterlorment ens havla faciHtat [ ens fa ajudar al

preparar la marxa tlns al Campament base.

El dia 8 d'agost várern sortir de Cuzco en un Carnló collectiu, únlc mi t~a

de transport per a arribar a Tinki. última poblacló en el nostre aproparnen

al Ca;11p base.

. EI1 un recorrequt de 2J;0 km, durant 10 lnterrnlnables hores per una ca r

retera sense asfalta r, superant ports de 4.500 ¡TI. i amb el camló pie de gornl a

gon, de natlus, aguantant fa pols l Jes balxes temperatures, arrloern a T' ~ nk. ~

[a entrada la nit, Vá re m aca mpar al costat d'una expedicló alernanva, torrnada

per dinou alpinistes. que e.15, van comunicar que tornaven de l'objectiu qu'·

ens proposávern nosaltres í que, després d'un mes d'intents no poquer en

assolir el cim cobejat.

E! dla seq üent, varem Iniciar [a marxa, a peu, amb c inc mutes que e IT1¡S

transportaven E;! material, contractacles el dia abans a Acongate, fi n a upr~,

extensa pampa al peu de la cara Nord del Nevado Ausangate, on Instalien

el primer carnp d 'aproxlmac i ó. Cornencern a notar els prirners sirnptomes 0 1'3(1

tura. Arribem el dia 10 d'agost a Acopata-Pucacocha després de passar un col

de 4.700 'rn., fa a la cara Sud, on varem lnstallar el Camp base' a una altura, d

4.600 metres,

CAI\1P BASE I ACLIMATACló

S1a vegada organitzat el Camp base, varem posar en práctica e~ pro

grarna d'acümatacló. Van, pujar als Cerros Ausangate de 5.050 m., superant

la máxima altura aconsequida pel grup fins al rnornent. Des d'aquests cerros>

situats davant de fa cara sud, várern poder observar les possibles vles que

havíem de seguir UI1S dies més tard en l'ascensló al Nevado Ausangate.

cOrvlEI\lCA L'ASCENSló

El dla 13 d'agost, després d'unes quantes llores de caminar, pfiJgem·

morrena de la glacera centra de la cara sud flns a arribar al: seu punt rn és

alt, atacant-Io per l'oest per UJ1eS plaques g[~;Céf.des, d:ficHs de superar, fins adl



eu í'una gran barrera de seracs ue solcaven la cara L •

a 'una altura de 5. 00 '1 varn ln tallar el rimar ca

I Camp base na vegada equipa seis Jloe clai

¡El ola e~üen, el nal ernps pro uit pel can

re equipar a p . El lia 5, encara ue es C,Q

o eren . avorab e , varn decidir anar a dormir al Ca p .

IEI la r "m, mol- de ma í, [a amb bon emp de a

a rera e seracs arnb unes pla le inclinades

la eau» de la gelera sud. La trave a s

e pr é de traspassar ma zona 'a a

egut a la difícil i enta proqressl ó, en

a ' n egon amp d'altu ~a a 5.800 m. In

a e lvac,

anaba· e e e a re,

e pe ici

en er e
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gra!lS seracs que varen travessar pel seu Interior•. contlnuant I'ascensló per

unes plaques cada cop rnés vertícals. Una ve,ga·d:a superades, vam comencar

un flanquelq fins a sltuar-ncs sota I'aresta que . forma la punta sud i [a

Punta Arroz. Sense poder-hl continuar dequt a una gran escletxa, ens varem

veure obllcats a continuar el ftanque·ig ñns a f.a vertical del coll forrnat per la

punta Sud i l'aresta.

Una vegada al coll ens vam situar al peu de la Punta St¡d que té
una fO(111a plramldal. Pel vessant nora VaiTI escalar una paret d'uns cent

metres, de gfas rnolt dur i' de gran verticalltat.

Per fi, a fes dotze de~ mlqdia l'Experilcló \lHanova als Andes va veure

assclít el seu objetiu, arribant al clrn del Au'sangate Sud de 6c200 metres.

Va ésser un mcment ernoclonant par a nosattres quan vam plantar les n05

tres banderes, entre elles la vilanovina. Aqt¡s·H mornent ens compensava arn

plarnent dels esforcos r felxuqors passats.

fvtACHtfP'ICCf-fU

Després d'haver realitzat L. riostra actlvitat af..pina r en , varn dirigir a

Machuplcchu per efectuar et riostre ob jetlu cultural,

Des que os cornenca e.~ vlatqe en tren, de Cuzco a Santa: Ana, en e!

krn. 110, es va escursant el carní flns a arribar a I'excepclonal meraveHa

He,lgada pels antlcs peruans,

Desnrés, superant un desnívell de 400 rn., ens sltuern a l'entrada de' la

n1i~lenar[3 ciutat, situada a 2.300 rn. sobre el nrveH de~ mar. Ningú no s'ex

plica corn al cim d'un pie tant fe~~es!e·\c i ~{'~~reré lnacceslble, I'horne antic

va poder construir una eh..rtat de pedra,

la: ciutadella de Machupicchu era dividroa en dtversos ssctors: agrícola,

bsrrl de la noblesa, resldéncles d'lntehectua!s i de servents.

Seguh1t els tres mll graons ValTI anar reccrrent tetes i cadascuna de les

obres d'art que s'hl traben, .ent re 'es quals cal de-stacar: l~I:NTI-HUATANA,

bloc granític al centre del qual s'alxeca un prlsrna quadranqular que servía

de reHotge solar, El PATI · RECTftlf\IGUi_AR r lA R~OCA DElS CA5TICS, El
PA,_AU DE L'INCA, etz.

Sego·ns I'expedlcló encapcalada pe! doctor Hirarn Bingham es va arribar

a establír que de cent trente-cinc esquelets trobats a fa cíutadetla, cent nou

pertanvlen a dones. Aixo fa pensar que Machuolccttu era habltat quasl en

la seva totaütat per dones que val' fugir a aquest Ho,e abans die caure sota

ef [ou dels conquerldors. o que fou lloc de fes preferldes lnques.





Bibliografia Mario Vargas (Cusco, Perú)

Cesar Morales (Lima, Perú)
Revista Andinisme i Glaciologia (anys del

19·58 al 1975)
Manuel Punsola (Mataró, Barcelona)
Servei General d'Intormacíó de Muntanya

(Barcelona)
Evelio Echevarria (E.E.U.U.)
Mario Fantin (Italia)
Hauser Escursionen (Alemanya Federal)
Instituto Nacional de Recreación. Educa-

ción Física y Deportes INRED (Lima,
Perú)

Ministeri d'lndústr ia i Turisme (Lima, Perú)
Alpinismo Italiano net Mondo (Expedició

Italiana 1952)

The American Alpine Journal (anys 1967
68-70-71 )

Muntanya, La
Alptntsrnus (Pubucacl ó Alemanya)

Cost ae
l'ExpediciÓ

Desplacaments dintre Espanya
Avió Madrid-Lima i tornada
Desplacarnents, per terra, al Perú
Avió Cusca-Lima
Taxes d'aeroport
Segells d'Operació 'Postal
Atimentació en general
Allotjaments
Material de Muntanya
(col·lectiu i ind~vt'dual)

Despeses de preparació
Diversos

COST TOTAL

17.125
359.225
32.125
13.875
7.429

15.125
30.039

84.16

349.625
64.628

2.326

899.938
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Excm. Ajuntament ele Vilanova i la Gettrú

Excm. Diputació Provincial ele Barcelona

Caixa d'Estalvis del Penedes

Sane de Biscaia

·S. A. Francesc Torredem.er

S. A. Nestlé

Club Fémina Gaifina Blanca

Caixa d'Estalvis de Catalunya

Ca ixa de Pensions per a la Ve lleso i
d'Esta lvis

Un ió Química Farmacéutica SAE.

Esports Puigmal

Herrero i Cia. S.R.C .

Manipulació General del Paper Cel-lo. S. A.

Casa Chistu

Laboratorios Sandoz,S. A ..

Productes Búfalo, S. A.

Laboratoris KIN, S. A.

Sei rnex, S. A.

Antoni Puig, S. A.

Serval

Duarri. S. A.

Hero España, S. A.

Aficionots de V il a nova



A CASA ELLA

Cultura

E SEGUR

Quan es publica la serie «Cases Pairals» -a les pagines especials clels diu
111 ng ele «El Correo Catalan» el gran coneixedor del patrimoni historie
ipais.atgístic del nostre país que es Pere Catala i Roca va referir-se a «La
Casa Vel a de Segur» qualificant-la com wuna mansión con mucha historia
que pr sid desde un altozano el emporio turís tico de Calafell».

Poc temps ha passat, pero, des del marc d'enguany, la Casa Vella ha
deixat d'existir, Decida per la fúria clemoIiclora deIs tractors al servei d'unes
«urbanitzacions» que no respecten res, quedant sola i desemparada, man
cant-li els edificis que li feien costat, I'antiga torre de Segur, construida
en data incerta, pero ja documentada des de I'any 1238, quan estava en
pass sió de Guill m de Cabreny. Tamb é ncara s'aguanta la capelleta ro..
mantea de Santa lVlaria i de Sant Miquel, suposadament construida vers
el segle XII, o abans si e11S atenern als arcaics vestigis d'OPLIS spicatum vi
sibl s a la pared de I'obaga, avui amb la porta conel rnnada, tapiada arnb
morter i totxos.

Dues deixalles periclitants i sense cap garantía de continuitat, dones
la rauxa especulativa deIs terrenys que va cornencar a Segur el dia de Tots
Sants de I'an 1947, s'ha anat estenent per mar i muntanya en un labe
ríntic i entortolligat garbuix de parcelles i \ ials que, així com no respecta
I'habitat ecologic d'uns estanys on tantes aus hi sojornav en a I'hivern, tam..
poc ha respectat el testimoni d'un passat com era la Casa Vella de Segur,
\ eritable fita per a banda de ponent el la jurisdicci ó de la triple rnuni
cipalitat que formaven Cubelles. Vilanova i la Geltrú fins a la promulgació
de la l. ova Planta.

lo havern de confondre l á Casa Vella d Segur amb una de les tantes
masies del camp catala que I'abandó, la incúria i el pas del temps va
degradant i destruint fins a no deixar-ne vestigis. La Casa Vella de Segur
ha estat abatuda amb premeditació i ele res Ii ha valgut la seva vinculació
a un deIs més grans arquitectes catalans del segle XVII: Fra Josep de la
Concepció, natural de Valls i autor, entre molt s altres i significatives
obres, del dissen del campanar de I'esgl ésia de Sant Antoni de Vilanova
i la Geltrú. L'any 1673, quan CarIes de Llupia, de Vilanova i d'Icart os-

ntava la carlania del castell de Cubelles, encarrega al tracut frare Josepet
la r stauració de la Casa VelIa de Segur, així com la del Castell de Cube
lles. Si exteriorment, la Casa Vella, era més rústega qlle senyorial, la seva
imponencia s'ha posat de manifest al descobrir el pas deIs tractors, un
enorme celler subterrani, amb dos pisos de cubs, demostratiu de la impor..
tancia que antan havia tingut el conreu de a vinya en unes feixes avui,
en gran part, ermejades.

Aquesta persistencia per part deIs promotors de certes urbanitzacions
en no resp ctar el patrimoni cultural comú I- pre . tat per les cases d'an-
tigor indiscutible. Albert Vir lla
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Cutura

LOCALITZACIÓ D UN FORN DE CERAMICA
A CASTELLET 1 LA CORNAL

Antecedents
Al11b 1110ti¿l de la catclogacio dels [aciments arqueologics del term d

Castellet i la Gornal 1 am r injormats per Ra1nOl1 Vadell Hill, camperol
de Torrelletes, de l'e xistencia d una construcciá estranya situada prop d LitIS

terren s de la seva propietat, Segons aquest pages un grLlp de j01 es bar
celonin , ara fa uns cinc a11: s, an. ter tina prospecciá en aquest lloe 1 o
t robant-hi res 11'1.és que eOOl1S ens va dir, ti un envigat de pedra '. E11S afegi
aixi mateix, que en una ilI) a immediata, an s enrera tot llaurant hav ien
e tat descoberts uns diposits ele lloses i u gerres amb dibuixos pintats", _'o
[eu cap reierencia a la rob Ila de restes humans.

Localització

El1 l curs del me tm b re ele 1'a 1'1 1976 Ll11 grup de membre áe
la 11.0 .t ra ntitat adlierit Z/1 stitut de Prehistoria i Arqueologia ele la Di..
putacio Prov incial ele Barcelona v« reconéixer el [aciment, que re ulta é ? f

1"l11 [orn de eran ica, po ibl .m en t ibérica.
. El [ort sta situat al bell 1'71ig' cl'Ll11Q. deris ació, avui dia que si ei ele ti.',

del CCll11í del Il as Pieot q¿le-'O¡1dl.leix a unes feixes de conreu anomenades
u Le Badies", Tal en tern l Ca tellet i la Gornal i a uns i -cent me 're
(IZ SE del ca: riu de Les t asuques.

Descripció

El [¡ on [ou e "CCl l el mola e calcaries miocéniques de la zona 'ro-
bant-se actualn el t le parets extremament endurides per l'accio d l
toe. L'el -raellat [orn a Ir 1 uit eries de set [orats es troba a deu cen
timetres 1 l P··S del ami · o upa una superiicie aproximada de 3 per 2
metre '. La [ogaina f01111a una volta ele parets irregulars i 1engraellat e ta
u.portat p er una columna ntral ele seccio circular. La CCLl11bra de ca ió

e. ta totalment lestruida qLl dan olament insinuada, en alguns punts, per
una e treta par t ele po 's ntimetres d'alcada. La boca. de carrega d
la [ogaina con. erva in. a a. A l'interior del [orn es troba un. conside
rable gr ti de terres iniiltrades que impideix determinar les dimensions
totals ele la ambra. E/ 1 iaterials 1 ecuperats es redueixen a ~ll1,OS poc
[ragments de cerámica ibéri a recollits dins la [ogaina i a un elevat 110'11br

ele teules de [actura relati Q.1'n nt recent dipositades, segons el referit {1111

perol, 11 aqu II lloc p r l'acondicionament del cami. El1 les [eixes imme
diatantent u periors ~Ó7l 1'1'101t Ir qiients restes de terrisa ibero-romana.

Encontorns
1'1a

a l.itIS

1] r l
1'1'1 - tr ./

.11'1'l p eins dona con1 reSLlltat la locclli -.,cl.ció,
l [.{il 1 l-lc:i iberic.. el1 terren'\. s {ll1.0111e¡1{lt L



V""iJ1)Jes de CClI ViceI19", situats el? una extensa plana exi tent per sobre ele
la F01'1t del Flicando i act¿L(l1111e71t dividida el! tres feixes de vinya.

En aquest [aciment recollirem su perjicialment, un [ragrnent de cera
mica hallsttatica amb acanalats, set [ragnient s ele cerámica hollsttatica Irisa,
dos {le campaniana, gairebé t rescents [ragments de cerámica ibérica COr]1~lJ

quatre d'iberica pintada, vuit d'ibérica ..iri: }disset [ragrnents [le ce ri1111 iCCI

/ ,0.711C111a CO}11Ú, quinze damiora republicana, 11.71(l vorera ele dolia i algunes
te Otiles.

Conclusions

LCl presencia de [orns de ceramica ibero-romana ha estat denunciada
anteriorment en varis punts d'aquesta zona. Di115 el mateix terrne de Cas
t llet i la Gornal prop del Mas [le Ca1'1 Ca san res en e/ sector de St. Marcal
[ou localitzat l'any 1934, un [orn a1J1Ait iestruit, destinat egons es dedui
per les restes recollides a la cocciá d'ámjores i altres peces ele gran ta111Q'11)

el'epoca ibero-romana. Tarnbé en el terrne '\ el (le Sta. Margarida i els Mon
jos [ou localit zat [unt al im.portant poblat ibéric del Puig Castellar 1,l11 [orn
quina excavació resta, lamen t ablemen t, ajo rnada inde]inidarnent.

Martí Grivé descriu aixi el fa 1'"1.'1 ele CCl1'l CaSS(111)ieS ti al roturar un te
rreno ocupado por 1110J1te bajo, se descubrio una gruesa 10S[l que C01'tlLl71i
caba con la cámara ele [uego de tU1 1'zOr1'10 cerámico. E la media 2,25
por 1,90 metros, sin que se ptldiese;,?recisar su altura, )- a que }'10 [ue exca
vada. En el centro habia una COllll71111a ele O}48 metres de diámetro que
sostenia la bóveda, que era 1'7ll,l)7 rebajada, y e1'2 la que habian practicado
Ci71CO series de cuatro agujeros cada una, que C0111~l1'1icabai1 con la cámara
le coccián. supcrior, que estaba d estruida".

LCl observaciá preliminar del posible [orn del Puig CastelZ{lrperrrlet in
duir que la seva estructura no diieriria, en t rets generals, dels anterior
rnent descrits.

Del paralelismo constructiu existent, segOJ1S aquestes descripcions, en
tre el forn que ens ocupa i els localitrats a Can Cassanyes i al Puig Cas
tellar es desprén una connexiá entre aquests tres [acirnents enclavats dins
una ele les zones ele més densitat ele població ibero-romana del Penedés. Les
distancies que separen els [aciments, 1'lt11 (le l'ultre, oscilen entre els dos
quilometres i rnig i els Ci71C quilometres lo que sembla aiavorir la hipo
t sis de l'existencia en aquesta zarza d'una im.portant produccio d'am]o
r s destinades al transport i emrnagat t.arnent del vi produit el'! aquesta
re eiá penedesenca.

Podria, tal vegada, tenir relaciá a111b aquesta hipotética produccio local
el ámjores la troballa, en un [aciment enclavat dins aqtlesta 711ateixa zona,
sitl-[(lt Cl pocs n1etres a la dreta (le la carretera ele Castellet a Les MassLl
qlles el1tre Can lvlartí i Can ROJ'rlagosa, d'ZI1"1 fragl11e11t el'á111fora del tiPL-lS
u Dressel I" correspOl1ent a l'arra11cacla d''LL11a de les a1-1SeS a111b ~l11,a es
tCL71'7]Jilla ¿le terrisser i11edita i segtl-raJ11erlt correSpOneJ1ta l ll11a prodvlcció
local seg'o115 el1s il1for111a l'arqzLeaZe :o Sr. Pll .lz'Lal GtlascJ1.

Crup de Recerques ArqueoJogiques lalsis



ExcurSIOnislTIe

EXCURSIONS O'ATANY
Inlclern en aquest número de l nostre Butlleti una serie de transcrlp

cions d 'articles, resenves d'excursions i notes varíes referents a la nos
tra comarca', publicades originahnent durant el passat segle i les prl
martes del 1900 en les principals revistes · butlletins de caire excursio
nlsta de l'época,

Els lndrets descrits SÓI1 sobradament coneguts de tots, no obstant,
les,.observaclons, els detalls paisatgístics i humans reflexats en: aquestes
crónlques fan que el seu contlngut sia de gran interes per a un conei
xernent més profund de l nostre entorna

Excurs ~ arti 1 a l de
e Sant E t sve, Arb ás

Castel 'et a Ve
L ore .s · Sants •

V '

].a P'AR T )

]Jer rgellés Depare .
publicat al Butlleti del Centre
Excursionista de Cataluns a el '1
mes ele Gener-Marc ele l'any 189

B r clona ulga visitar aquestos llochs el'
]JO eeuirme e11 l'itinerari que li indicaré

1 una ortida interessant pel Panad es, perque
r Ul11e1 t resseguirem existeixen recorts preuats

11.t mplacio han de ter batr'l cor del ver-

L .cu r i011i t .Á ti d d
LU l t · 1"]i1P. relatis amei .u :

gu r l'aproiitar do di,
11 l [.[115 del pobl s que

d epocas que [o ren q ina
dad er aiicioi ate

Sortin á las i d 1 111a í l b lo tren. q ue '\ a á arragona, s'arriba el l'e
la ió dels M Ol1jOS á ¿l11, quart de '11Dl-l. Aqui baixarem, ) 7, seguint linea [érrec
a all, á menos de mitja 710ra apareixera á l'esquerra, á CO'Síl d'un. kilo
111.e re, LES AJA.SUCAS, ca:.. eriu d'e cas vehinat, pero quina dii ecciá deureni
p ndre, seguint lo L111'lí que p rota atravessa á la linea. Aquest nos con
el tira [in á la apella {le San E ti e, coneguda ab lo 110n1 de Al0LI D E
CA LLOPl!RT, que el carc ti. teix, aixi C0111 la rnasia f01'711Cl1'1t {lb l'igle-
i fa un petit ca riu. A 1al ribarl i podr án contar e tres q tart d'hora

1 sd e'l 11 011}OS [it á la ' apella.



La situacio d' ella 1'10 es, per cert, gayre isto a, d011Chs ocupant un
fondo entre la vessat de dugas montanyetas, l'amagan á la nsia del iat
ger pel costal de Las Masucas. Un cap alli, no doldra á l'excursioni la
contemplar en 1110lt bon estat 1.-l11 exem.plar dels 1 ells que existeixen el
l'art romanich. L'abside y'l creuher, en sa IJar! exterior, [ormats per tres
cossos, produeixen. Ll11a excelent impressiá per la severitat de lineas, re
sultant ab la 1'1aLl un total de [orma agradable. Sense teulada que cubreixi
la volta ele 1tI capella, prompte eI1 sulrirá aquesta las conseqiiencias si
5011 actual propietari 110 la reconstrueix; v á fe que seria sensible, d011CllS

se perdria un exem.plar que bé podem suposar edijicat en lo sigle XI,
havent á més sigui parroquia del terme en aquellas epocas, ahont debian
acudir los súbdits del senyoriú de Castellet per no existir llavors l'actual.
Pot veures encara l'antich cementiri, limita: per esquiiidas parets v ab
la típica porreta {le gr{lJ1011s altissims, que s'exten ele! ant l'iglesia, quina
[atxada, tora la porta 11 oté altre obertura qu'una [inestra en [orma d'ull
de bou. L'interior resulta esbelt per l'alsada [le la nau. " cimbori del
creuher; 111es l'altar maior desdiu ele l'obra per e er posterior, d'época
en. que im perava'l barroquisme, és de peritas proporcions, separantse en
aixó ele la costum d' eniariegar que alashoras regnava. Si l'imatge del
Sant Esteve que s'hi venera 110'S reCOl11·Ql1.a {LZ eust artistich, pera que,
al ti )- al cap, és C0'111 una de tantas que pa san, 110 pot terse així ab unas
horribles pintures que ele la vida del SC111.t eJ'111JtLltal'1 dugas telas de cada
costat del mateix. Tant dolentas SÓl1 que creen [aria molt bé 501'1 propie

tari en arrabassar aquella 110ta discordant, rnajorment quan se veu cla
rarnent que aquells adeiesi: [oren pintats 110 g"a) res any s enrera.

U71 retaule d'algunas proporcions que's conserv a en Ll11 dels altars la
teral s, 111 'J1i [eren observar dugas testas que'm e111.blar en 1110.[t bonas. 10

ob tCL11t, CQ111 S011 estat de deterioro no [a [acil ui examen rapit Se1'1Se lliu
rarlo ab ans d'una polsina resistent que'l cubreix, areig deixarlo pera gents
m é. expertas eI1 l'art (le classiiicar.

Si escolteu á la gent del pais, 11e deduircú que dev ia esser aquell paratge
11'10lt poblat, o quan menos 110 alluny at de poblacio im.portant, donchs con
[essan que rabassant eJ1 distints indrets, s'ha trobat 11101ts restos d'anioras
) 71zoneclas ~J¿le ]Jer l'ig'110racia clels Gl'lteriorspro]Jietaris s'han percl~lt ) eles
tr~lit n'liserable711.elLt. Lo 711ateix Se11) or Feli~l, Cll t10 {le ,l'acttlal 111ilsia y ca
pella de Salit Esteve, 110 pogl-lé el'itar la {Zestr¿lcció fa ]J'o'cl1 telnps cl'Lln
el11b(llclosat q~le S~lposa ell, dOYlades las ra.110115 0 l. le n 1exposa., ser vestig-is
cZllrz caJ111 rOl11.Cl. AqLlesta tetlia trassas de clirigirse 1 ers tll1a torre11tera ql,le
p.a!~sa frega11t las parets de la l11assia .> fi11 ]Jarel.xíaper1dre la direcció
d'tl11 pont 111itj el1YLll1at ql/le el1cara's corzserva pera' atra eSSíl.r {lit torre11t.

No obstalzt, aq¿lest 110 l' eSl/Llta pC1S esser obra dels rOl11'anss jo'l classifico
cl'igtlal epoca qLle la calJe1la. L'estat rOl1eclz elel pOl1:t 110 cleixa, per aíxo, (le
caJJtivclr ) 7 esser tl11a 11-ota b01-1.ica pera l'alb¿1111 Cl 't l l1 a'rtista,

A;J'ensel1yeL'l l11el1cíol1at D. Pati FeliLl LirIa pica cili1'1clrica d'tlns Cletl P{l1'11S

el llare!'l ]Jer tres ele fOl1Clo, vLliclacla il1terior11'lerlt Lltilisa{!a fi11S llcl1o:rs
¡Jer crbe¿lrclelor ) el'ella's COl1ta 71a er Sigt.lt troba{lcl SO/Cl terra gllarda11t clos
e c¡ ueletos cap-) -culats. A la veritat la disposició de la pica l'espa'\ 1. Lit
71'Z e fel 1110ft pocl1. ]J05 ible aql.lesta '\ er ió, " 111é q la 11. 1 indicat Sr. Felitt



17 .. [é u noten lo ra ir d'ol 'I O a in: cripcio t re11CQCZCL e 71 lo ca tat c1J O at,
n v is ta el lo qual 1 aie t71 tar ']Jer a q u e de cotxe. i 111 la part apov ada tí

t rra, p o ru en t de cobrir 71 tal l O 'j~le alean. at a la Ji ta una muriio d e
o/ ' iira 1I ira i 1'71p O ible el con]e '-l'r ) anotar á caLlSCI de 110 tra p osicio
diiicu lto { L. Prou hauri l voleu tombar aquell b locli convencem si's trae
ta: a Cl'Z,LJ'1Cl troballa curio a: ¡;ero el en pe ( e107'IC7z é Cl'Z,111Cl ola pe al
liau ria t t 1 o t re treball u .. út il. ,O o h. ta l1 t,aqLle l l amable en ¡OY ]11'as eeura
qlleq'l/la 11 tin a lAFIa oca ió 110 áeixara (le lTZG11Clr110 [er. j To é si [oü i li i o
laq¿le des pr é e ('1I ,enea queta, de que be podia e. ser aquella pica lo co
principal d'una CO l~U11 1l-a)' la recularitui ab que és ta llada la part {lit a p o dria
1J riectame t t cortar a lt ra pessa que [o 10 capit ell, en ZCL pclr t baixa '\ 01
eu i (le cobrirhi ,a l O l 171 Cl irre "l Ll {l r i t a,t ernblant á ....ocal. }T i fo CO IL ll1111a)

¿ om é j l le t rob a e1'1 aquell l loch, ) á quin ediiici deuria haver perte-
l ut? D eix o le fe} COl1 n taris, perq ue en tu'! ca ele xa co re ultan m é

ridicul , .: le }Jere711 q u e'l Sr.Fel i u i a prou conde cendent _) 11 comuniqui
lo resul tat .ele la t 077 bada' (le la p ica.

.LCl \ ella ] 11,a ia le Can Llopart té [ iint lo rnoli, que' pot 1 eure [uncio-
"l Cl} ' ii la [cvnu > l'(l ~ giui J o »ermet , Y 'COl?1 que ahont hi 11a [arina 71'i h a

! ,],(l d e eled: Leció eJ1 d ed uc ..., ió t ro 7) are7{1 qi Le en aqu eII{lea s a e 11 t o t t e 111 ]J

_,' hora podrern prepcn D . Li1. e m o rz.ar prou solit p er arribar a Cas t ell e t
a b an de l m iti-dia, d espré i'h av e r obradameni excursionat S {u1tE tes
elb'o a 71 e.\:e) (lo '}'171 l L1'l b0 7. CCl m i)zetale 'r e YI oS h i eon el uhirá ab o 111 l -

i u ts e ca sos} t en in t á la / 1 ta la casa que dei . 11 i b é per ota
puie:; lo ClJ77 l que' ?T n e rcuiuaiment el .cen 'iOJ''1.Cll..

Actualment la capella :e ~S t . Es1eve ,de les Masuques es propietat del
Bisbat ele Barcelona j resta t encada al culte :Ia majar par de I'any, oficiant
a'bl mlssa en a'lguna cas~ó sporadica. La capella esta restaurada pel que
!e'!s mals presagis ' de i'/L Urgellés no ,s 'han vist afortunadament acomplerts~

El c'itat cementiri imm ecfiat a ~ a CapeJla es avu 'j dia inexistent, no apreciant-se
cap vestigidels seus mur,.

Amb poster~oritat a ~ a vi si ta cr ,Urgellés les troballes dematerials i en
erraments ibero-romans han es tat sovintrepetides. La columna que tant va

f er run1lar a I'excursionista t ou i ,~ ent~fjcada, més eJe trenta anys després,
ner Mn. .. Trens COlTI 'un m¡F ~a ri roma, mena ,de senyal o monioia que es col
ocava junt a les calcades ro'mi;.. nes a la distanc!a d'una milla (1.482 m,.) d'un

'a I'altre indicant les d ist ancie s ex'istents entre les principals poblacionsen
Uacades per la via en ües ~Ó . ,Aquesta important pecaarqueologica, -es
lúnjc miHiari traba a a ostra comarca- va ésser Ing ressada aJs anys
r.enta al ~lIuseudel Semin¡ari (de Barcelona i trastiadat més tard al Museu
' rqueolog ic ¡de la ma e a el :tat íon 'exposa amb n retoequivocat ue
i'at r ibueix a una localita el ' aHe's ,.

F
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