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Hi ha moments en la
història de les institucions
i les entitats en què, a
causa d'un fet especial, un
canvi, una remodelació, cal
que tots els membres
funcionin com una sola
persona amb manifesta
intenció de tirar endavant.

Hi ha moments en què
tots els socis, siguin o no
actius, cal que recordin
que formen part d'una
comunitat que, si no ara,
ha estat important en algun
moment de la seva vida i
de la qual, amb seguretat,
en van treure uns beneficis
morals i lúdics.

Hi ha moments en què
no n'hi ha prou en dir que
'jo ja col.laboro amb la
quota o amb la meva ac
tivitat' .

Hi ha moments en què
cal ser conscient de la
transcendència dels actes I.

i fer pinya a l'entorn d'una
decisió i estar disposats a ~

sacrificis fins i tot econò
mics.

Ara és un d'aquests mo
ments.

Ara hem de fer un esforç.

Ara cal estrènyer la pinya.

Ara hem de fer que l'A.E.
Talaia sigui una gran enti
tat no solament sobre el
paper.

Ara volem tenir un local
!I propi, gran i amb totes les
possibilitats.

CAL QUE NINGU FALLI!

.. ~~~.'
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~squí .
de
Muntanya

,
Aprofitant les darreres

A
eus

S'acabava la temporada, el
sol començava a picar de
valent a tot arreu, però algun
lloc conservava encara la
nostra estimada neu. Calia
aprofitar-ho i poder acomia
dar-se de les últimes neus
amb satisfacció.

Qui ha provat l'esp'ort de
l'esquí alpí segur que s'ho
ha passat molt bé. Però en
unes pistes, per més grans
que siguin, fins i tot les dels
Alps, un s'hi sent una mica
pres i dubta de si realment
és a la muntanya o al nostre

local social un divendres a
les vuit. L'esquí de muntanya
ofereix la possibilitat de sortir
d'aquests cims per on pas
sen autopistes, travessats per
infinitat de cables d'acer, on
el silenci no existeix, on la
rieu és sempre regular i on
l'única dificultat és esquivar
la resta d'esquiadors.

Dissabte, 17 d'abril, el
Toni Masana, en Jordi Vidal
i jo, després de dinar fugim
de Vilanova cap a la vall de
Benasc. Esquís sobre el
cotxe amb les pells ja posa-

des. Ens podem preparar un
bon sopar i dormir bé dins el
que sembla ser un refugi de
pescadors, una mica més
avall de l'hospital, prop del
balneari.

Ens llevem ben d'hora i
després d'un bon esmorzar,
ens dirigim cap a l'hospital
on deixarem el cotxe. Quan
hi arribem ens estranyem de
trobar el pàrquing ben ple,
com si es tractés d'una esta
ció d'esquí, quan encara no
ha sortit el sol. No ens ima
ginàvem pas que el nostre
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PanoràmIca de cIms mentre ascendIm cap al PIc d'Alba. Foto: Andreu Ferrer



L'Andreu començant el llarg descens cap a la vall de Benasc. Foto: TonI Masana

De seguida trobem una
traça profunda, molt trepitja- Decidim aprofitar la bona
da, i de tant en tant algunes traça ja que de fet ens porta
banderoles de paper de pro- . on volem. Aviat, prop de la
paganda. Sospitem el que meitat del desnivell, ja baixen

esport tingués tants adeptes.
Just quan comença a clarejar
ens posem a cam inar, ja de
bon principi amb els esquís
als peus. La nostra intenció
és assolir el cim de la Mala
deta i ens dirigim primer cap
al refugi de la Renclusa.

després ens confirmarà un
grup de tres que va al da
vant nostre i que són els que
tanquen una cursa que s'està
realitzant al lloc. Ens diuen
que el recorregut puja al Pic
d'Alba i després a la Malade
ta. Aquesta és la causa de
tanta massificació.

els primers participants. Arri
bem sota el que és el punt
culminant del Pic d'Alba i ens
cal deixar els esquís. Seguim
amb el piolet. Per assolir el
cim només ens queda supe
rar una canal, saltar la care
na, i per l'altre vessant més
suau arribar fins a dalt.

Aquí ja no hi queda ningú
tot i que es nota que hi ha
passat una bona processó.
El cim culminant es fa se

guint un tros de cresta
força aèrea, però en
l'últim moment ens cal
enfilar-nos sobre una
mola. Tenim el cap a
l'alçada del cim, però
per grimpar això seria
convenient assegurar
nos. Com que no por
tem cap cordino, ens en
desdim i tornem enrera.

Els participants en la
cursa, excepte algun
agosarat, només han
arribat fin on nosaltres
reposem. Informats pels
controladors que assolir
la Maladeta presenta
moltes dificultats i que
cap participant ho ha
fet, decidim unànime
ment rebutjar-la, hem
quedat prou satisfets.

Per baixar ens posem
els grampons. Un cop
som on hem deixat els
esquís, traiem les pells
de foca i ens disposem
a baixar. Potser és el
mes mocionant de
l'esquí de muntanya,
més encara la satisfac
ció que ets tu qui ha
superat els metres de
desnivell que ara baixa
rem ràpidament.

Tot pujant, la tempera
tura mantenia força bé
la qualitat de la neu,
però baixant, aquesta
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El Jordi, l'Andreu I el Toni a dalt el cim del Pic d'Alba. Foto: Andreu Ferrer

està tan tova que el descens
es converteix en un calvari
d'esterrossades. A més, els
participants de la cursa han
deixat totes les pales ben
trillades, i governar els es-

quís en aquestes condicions sap esquiar molt si no ho
requereix molta tècnica i una . sap fer en totes les condi
força que nosaltres ja no cions de neu.
tenim. Tot i així riem molt i
intentem practicar tot el que
podem, ningú no pot dir que Andreu Ferrer

*
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Hi ha tantes motivacions que
indueixen a anar a la muntanya
com les diverses gradacions
que proporciona el marc natu
ral. En tota època i edat, ja sia
practicant l'acampada o la tra
vessada, l'espèleo, la grimpada
i l'esquí de muntanya, per no
dir més, les nostres comarques
reuneixen un tan ric ventall de
possibilitats difícils d'exhaurir. I
si, a més de gaudir de les ge
neroses belleses paisatgísti
ques, hi afegim el prodigiós

patrimoni d'art heretat a través
de segles d'història escampat
per arreu del territori, els con
ceptes augmenten considerable
ment el camp d'acció.

A la darreria de l'estiu del
1979, acompanyat de la meva
dona i del -aleshores- fill jove
net, vàrem fer cap i estada a la
vall ferrera. Com una de les
tantes sortides mixtes, en
aquella ocasió escollírem el
poble d'Alins com a base per

efectuar diversos recorreguts
per la zona. Igual com ho haví
em fet en altres indrets, el
propòsit no era el de fer una
travessada, sinó el de realitzar
una sèrie de dibuixos sobre els
nombrosos monuments de l'alta
edat mitjana dispersats per
aquelles valls.

Es quasi inimaginable que
poguéssim admirar el nostre
paisatge rural sense la manifes
tació, en qualsevol racó, del

..... - -
. -
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Sant Miquel de Besan, 1979. Dibuix d'Antoni Ordovàs 7 .
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sr. Francesc d'Araós, 1979. Dibuix d'Antoni Ordovàs

denominat art romànic. La pre
sència de tan original meravella
forma i és un complement in
trínsec en els paratges més
impensats, desapercebuts i
quasi inaccessibles que calgui
pensar. Sens dubte habitem un
país on l'aparició del primer art
d'occident està més prolífica
ment representat. A diferència
d'altres indrets europeus, aquí
deurien contribuir les circums
tàncies de ser -i durant segles
un territori de reconquesta i, per
tant, com a país envaït poder
reafirmar la seva fe i pròpia
identitat.

En aquella excursió no es
tractava precisament de resse
guir conjunts monumentals
erigits en la culminació del
propi estil, que tampoc escasse
gen, ans bé, la recerca anava
esperonada envers l'extensíssim
mostrari de petites construc
cions de remarcable antigor.

" Edificis oblidats en isolats parat
ges dels quals s'ha perdut qua
si la memòria, bastits amb els
rústecs materials propers, tenint
com a ornamentació els carreus
grollerament escairats, còdols
d'un remorós torrent, esquisto
sos rocs o la llicorella sense
escalabornar.

Arrabassant escepticismes i
davant el toc de gràcia i encís
que desprèn tanta vellúria, hom

(
I

(

J
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pot llucar llunyanes arrels d'un
passat genuïnament nostrat.

Segons recerques fefaents,
en aquestes valls del Pallars
Sobirà s'apleguen els vestigis
arqueològics de culte cristià
més antics del Pirineu i ben
segur de Catalunya. Els doctes
i entesos de fa uns anys no
s'acabaven de posar d'acord
per incloure dins una terminolo
gia avinent aquell grup de pri
mitives esglesioles -algunes ben
precedents del romànic- amb la
qualificació de paleocristià,
tardo-romà, hispano-romà, pro
to-romànic, com a formes resi
duals de la romanització. I, a
més, van fer l'observació que la
influència que podia provenir
del període visigòtic durant els
segles VI a VIII en aquestes
contrades no té cap significació"
o res a veure amb el de l'es
mentada època de la resta de
la Península.

En dita excursió vam estar
de sort en ensopegar uns dies
estables i, tot just hostatjats a
Alins, vaig emprendre la tresca
de dibuixar els elements prefi
xats. La utilització del IIsis
cents" per moure't amunt i avall
va tenir evident resultat per
l'aprofitament horari atançant
ací i allà els diferents nuclis
habitats de fàcil localització. No
cal dir que en el mateix Alins

es troba la parroquial de Sant
Vicenç, amb un auster i ben
conservat campanar mostrant
unes simples arcuacions. Als
defores, i ran de la carretera, la
malmesa dita capella de Mont
serrat i en un turó, a dessobre
del poble, la també llavors ruï
nosa ermita de Sant Quirze
amb un absis guarnit d'arcua
cions.

Des de la nostra base, pas
sat Ainet, i entre els Kms 9 i
10, hi ha can Felip. D'aquí
arrenca un costerut camí de
bast pel qual vaig seguir un dia
fins a l'abandonat poblet de
Besan, amb la seva església
de Santa Maria. També, i poc
abans d'arribar-hi, calia intuir a
la dreta una esborradissa traça
que conduïa a l'ermita de Sant
Miquel de Besan, un bell expo
nent del segle X, amagat com
pletament en la boscúria.

A Araós vaig fer uns apunts
de la parroquial de Sant Este
ve i, a dessota del poble, gaire
bé tocant la Noguera de Vallfer
rera, uns altres de la més que
mil.lenària ermita de Sant
Francesc, ressaltant del seu
estat anoerrat un graciós arc de
ferradura. Aigües amunt de la
vall, Santa Maria de la Torre,
on restaven les quatre parets i
la porta de doble arquivolta, i
tres quilòmetres ti rant amunt, en
la barriada de la Força d'A
reu, on queda part del restaurat
temple de Sant Feliu.

Haig de destacar la visita
duta a cap una tarda al monu
ment possiblement de més
antigor i empremta de la vall.
Així fou que, e sortir del poble
en direcció a Ainet de Besan, a
uns 800 m, vaig agafar a l'es
querra una pista terrosa. Ascen
dint, ben aviat calia travessar
per un pontet el torrent de
Buscallado, sense deixar de
pujar i fer" "retombs pel superb
bosc de Virós. A uns tres quilò
metres hi havia una cruïlla, la
qual, si la seguies per la dreta,
planejat poc· després, en cosa
d'uns centenars de metres atan
çava a uns prats amb unes
assolellades bordes. En la vore-



ra inferior del pradell i molt a
prop del formós bosc, apareixia
Sant Lliser de Virós. Només hi
havia les parets, la coberta de
fusta i pissarra qui sap quan
havia desaparegut! Un portalet
de constatada vellúria donava
accés, tot franquejant per sota
l'insinuant arc de ferradura, a
l'interior d'un clos atapeït de
bardissam.

Hom assegurà que aquesta
relíquia arqueològica és obra
del segle VII. I tanmateix atreu
el seu emplaçament, covat a
l'ombra del màgic bosc de Vi
rós, procliu a la meditació, te
nint com a teló de fons a l'altra
banda de la vall l'altívol Montei
xo, espectador silent de les
anyades.

Però tot això comporta la
seva durada i l'assaboriment cal
diferir-lo en molts dels casos
per qui sap quina ocasió. No és
el mateix obtenir unes fotografi
es amb promptesa que treure
un dibuix, a vegades disposant
d'escàs o desfavorable temps.

A la veïna vall de Cardós
vàrem fer una escapada fins a
Nas i Aineto, aquest darrer
posseïdor de la interessant
esglesieta de Sant Romà. Ja
feia uns anys que havia repro
duït el més singular d'aquell
cantó.

A la fi li va tocar el torn al
llogaret de Tor, el segon case
riu del Principat a més altitud i
llavors eventualment habitat.
Per una dolenta pista guanyà
rem els dotze quilòmetres que
el separa d'Alins, remuntant el
fressós Tor i passant-lo, d'una
rjba a l'altra, set tirades per
rudimentaris ponts. De l'esglé
sia parroquial de Sant Pere, a
Tor, destaca el modest campa
naret dels segles X i XI. Igual
ment, per damunt les cases,
aturonat en un contrafort rocós,
si no ha acabat de caure, s'ai
xeca un pany de paret de l'anti
quíssim temple de Sant Pere
del Roc, com ho acrediten els
rengles d'lIopus spicatum ll

•

Però aquell dia no hi anava

Sl. Lllser de VIrós, 1979. DIbuix d'AntonI Ordovàs

ni per l'un ni per l'altre. Hi re
gressaria l'endemà. En aquells
moments pertocava la visita al
que, des de temps, em duia
encuriosit, si més no per la
seva ubicació: Sant Ambròs de
Tor. Feia suposar que no es
tractava d'una construcció mas
sa espaiosa, però. I el terreny
no era situat. .. !

Indagant uns pressumptes
antics estadants que trafegaven
va coincidir la presència d'un
pastor de la rodalia que també
es dirigia a allà dalt i es va
oferir a fer la caminada conjun
tament. Així, doncs, amb la
meva dona Montserrat i el fill
Roland, emprenguérem, amb la
companyia d'aquell bon home,
la pujada per la vall Peguera.

Tot deixant el poble, traves
sàrem per una palanca el bar
ranc homòleg que desemboca,
per la dreta, al riu de Tor, i per
una tresquera iniciàrem la puja
da per l'empit d'uns prats vore
jats d'avellaners. AI fons, i a la
dreta, quedava el barranc i al
cap de ben bé mitja hora atan
çàrem un reduït collet adjuntat
a la vessant i un estrep aprego
nat en la clotada. Tot seguit es
presentava el relleix d'una pè
tria cornisa on calia anar en
compte en creuar l'estretall,
salvat el qual s'eixamplava la
vall. Per cert, en aquell sector,

/-----
--_~-

-
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O~dova·~--St. Lli ~ n de Vito'~ l'"'

el nostre acompanyant, Sr.
Salvador, en el regrés, va ma
tar un escurçó.

Prompte, les resquícies del
sender van coincidir amb el
curs del torrentol i, creuant-lo a
gual, seguírem ascendint en
biaix per la riba esquerra, entre
matolls i pins. Per la indicació
rebuda vam atènyer un suau
promontori i a l'hora llarga de
camí fèiem la descoberta de
Sant Ambròs de Tor, a 2050
m d'altitud.

Mig dissimulada pels arbres,
apareixia una construcció de
pedra i planta rectangular sem
blant a una pobretalla borda.
Fixant-t'hi, però, a l'interior,
t'adonaves de la rudimentària
absidiola composta de dos
relleus. Poc hi quedava de
l'esfondrada coberta de fusta i
esllavissada pissarra que havia-
aixoplugat la primitiva ermita i
que, segons criteris estimables,
podria ésser una obra de mitjan
segle VIII.

Quina clas·se de gent havia
bastit aquell estatge de culte
cristià en tan elevada cota? I
aconseguir la calç per pastar el
morter en una· zona on aquest
material sembla que no és
proper? En la llarga hivernada·
s'hi deurien posar dos o tres
metres de neu, suficient per

9
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St. Ambròs de Tor, 1979. Dibuix d'Antoni Ordovàs

deixar colgada la capella. Qui
pujava a tan isolat paratge atret
sovint per la climatologia hostil?
Lògicament, només hauria de
servir al bon temps, quan els
pastors sovintegen l'empriu d'a
quell tros del Pirineu lleidatà.

Tot plegat és un enfilall de
supòsits com a ressòl que les
edats han deixat en heretatge
inquiridor als coetanis que per
toqui. Tant de bo en aquests
darrers anys s'hagi arranjat o
consolidat un dels joiells del

. nostre passat! Si malgrat en
l'actualitat no ha derivat a mi
liar, hauríem de reflexionar
sobre la qüestió com una de
tantes paradoxes incoherents
del nostre temps.

Amb la quantitat de ciment
que s'esmerça i malversa en
absurdes urbanitzacions i obres
per arreu! No hi ha una cabas
sada, no per fer una restauració

~~
··1 .~ YL-"«¡-,
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total -que és demanar massa
sinó, almenys, per reformar el
que resta?

Es cert que s'han rescabalat
de la incúria preeminents i bells
monuments quasi sempre ac
cessibles i prou divulgats, tot i
essent de posterior execució.
La mateixa cura s'hauria d'apli
car per a aquestes arcaiques
construccions a pesar d'estar
situades en abruptes raconades,
i com per a algunes espècies
vivents, igualment és vàlid l'es
ment "estar en perill d'extinció".

Tot just tancava la carpeta
quan va venir a reunir-se amb
nosaltres el pastor, Sr. Salva
dor, el Qual s'havia entretingut
amb un conegut seu que més
amunt pasturava la ramada.
Com havíem quedat, al final de
la davallada aprofitaria per bai
xar-lo amb el cotxe fins al seu
poble de la vall.

El sol radiant s'acostava al
zenit. L'arc format pels cims de
Palomer, d'Ascorbes, vall Pe
guera i de Santfons transferia
un redós majestàtic a l'enviro
nada. Redossat al circ mun
tanyós, romangué Sant Ambròs
en l'aspriu enclavament.

La influent terra baixa té la
paraula per salvar o condemnar
les venerables pedres, les
quals, còdols i pissarrenques
lloses, després de dotze centú- .
ries de civilitzat arrenglerament,
acabaran per confondre's i
integrar-se per sempre més al
tarter d"on havien sorgit.

Antoni Ordovàs
juny 1993

**************************************
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Com en els darrers anys, la
nostra entitat ha volgut partici
par en una de les ja clàssiques
marxes del calendari, la XII
Marxa i Aplec Excursionista
de Veterans de Catalunya,
que es va celebrar el proppas
sat diumenge 13 de juny, orga
nitzada en aquesta edició per la
Unió Excursionista de Catalunya
d'Horta de Barcelona, i tenint
com a marc el cobert de Puig
cercós, en la regió del Ripo
lIès-Berguedà-Osona, dins els
termes de Borredà, Alpens i
Les Lloses.

Aquesta vegada vàrem ser
39 participants més tres acom
panyants els que sortírem de
Vilanova a les 6 del matí amb
un flamant autocar. Alguns, a
penes havent dormit aquella
curta nit, per voler demostrar en

un concert a Sabadell que tam
bé -a més de caminar- saben
cantar...

Durant el viatge, absolut
silenci fins a Berga. En el tra
jecte de Berga fins al Cobert de
Puigcercós, dins el terme. de
Borredà, lloc on es donava la
sortida de la Marxa, la gent es
va anar despertant a causa de
la carretera amb molts retombs,
però amb un paisatge que en
aquella hora del matí era fan
tàstic.

A 2/4 de 9 del matí, després
d'haver fet les corresponents
inscripcions i un cop recollida
tota la documentació, va co
mençar per a nosaltres la mar
xa. Aquesta sortia, com hem
dit, del mateix Cobert de Puig
cercós (740 m alt) i seguia
carretera avall cap al proper

pont de la riera de Merlès.
Creuada aquesta riera, un cami
net ens portava a la gran ma
sia de Puigcercós, amb anti
gues quadres i una bonica
portalada de la casa. D'aquí
vam continuar fins arribar al
refugi de la UEC d'Horta (a
830 m alt), on uns extensos i
verds prats del voltant ens
acolliren per a l'esmorzar prepa
rat per l'organització.

Havent reemprès l'itinerari,
travessàrem la pintoresca riera
i descobríem les ruïnes de
l'antiga farga que després fou
molí fariner. Pujàrem per l'antic
camí ral i GR-4-1; continuàrem,
tot seguint el PR-50, en direcció
a Can Serrallonga de Dalt
(1080 m alt), el punt més alt
del recorregut, uns plans mag
nífics al costat d'aquesta gran

masia i que són a la ve
gada una excel.lent talaia
del Ripollès-Osona-Bergue
dà. De lluny entrelluquem,
mig tapat per núvols, les
dues forques de l'entra
nyable Pedraforca.

Tot seguint carena avall,
arribàve més endavant a
Sant Pere de Serrallonga
(1040 m alt), petita esglé
sia situada al cim de la
serra divisòria de les con
ques del riu Merlès i la
riera Lluçanera, entre el
Puig Dom i el Coll de
Comià. Mencionada des
del segle IX, aquesta soli
tària esglesiola d'estructura
pre-romànica, amb un
absis rectangular desviat

Arribant al control d'esmorzar al refugi de la UEC d'Horta. Foto: Manel Vidal
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respecte a la nau i un arc tri
omfallleugerament de ferradura,
havia estat parròquia d'un petit
grup de pagesies, algunes d'e
lies encara existents però des
habitades des de fa pocs anys.
Havia estat sufragània del poble
d'Alpens, terme on pertany i a
la rectoria del qual cal anar a
demanar la clau si es vol visitar
l'església.

Una mitja hora després passà
vem per davant de l'església
de Sant Esteve de Comià (o
de Roma), situada a un extrem
del municipi de Borredà, for
mant un apèndix cap a llevant,
amb contacte amb l'Osona, a la
part alta de la vall de la riera
de Merlès. Fou una antiga par
ròquia rural.

d'uns contraforts a l'exterior.

Pocs minuts després ja s'ar
ribava novament al cobert de
Puigcercós d'on havíem sortit.
La llargada total de l'itinerari
havia estat de 12,905 km, amb
un desnivell màxim, de suau
pujada, de ·328 metres. Total
una agradable passejada.

Acostant-nos a l'ermita de Sr. Pere de Serrallonga. Foto: Blanca Forgas

Arribada a Vilanova aproxi
madament a les set de la tarda,
tots molt contents i esperant la
propera.

Després vàrem anar tots
junts a dinar. Com que el sol
picava de valent, alguna de la
colla, que no sap passar per un
lloc que hi hagi aigua sense
banyar-se, aquí tambÉ ho va
fer, muntant-se un petit IInume
retll entre ella i l'objectiu indis
cret d'una consòcia nostra i
fotògrafa 'gairebé' professional.

Després, el viatge de tor
nada, val a dir que va ésser
força animat gràcies a la dolça
i agradable veu de l'amic Puja
das que ens va delectar amb
les frases i discursos a què ens
té acostumats...

************************************

Manel Vidal

A l'arribada, medalla comme
morativa, un petit refrigei amb
uns porrons molt refrescants i
un ambient autènticament ex
cursionista, en companyia del
més de tres-cents equips repre
sentants de tota la geografia
catalana, que van donar fi a
una diada on vàrem gaudir d'un
esplèndid temps en un dels
paratges més bonics del nostre
país.

Els seus orígens es vinculen
al monestir de Santa Maria de
Ripoll i avui és sufragània de
Santa Maria de Borredà. Se'n
té notícia des de l'any 948. AI
segle XII figura documentada
amb el nom de Gumians. L'edi
fici fou transformat al segle
XVIII, enguixat i amb l'afegitó

A la Marxa de Veterans, dos ramats es contemplen: un de vaques I un altre de camInaIres. Foto: Rosa Farrlol

Ara ja tot serà de baixada
camí de Can Comià i carretera
de Berga a Sant Quirze de
Besora, que seguírem breus
moments. Després passàrem
pel costat de Can Cases (920
m alt) i més endavant pel cos
tat de les runes de Can Romà.

12



,
,

'I~
:~~

]~

I
... ~.'. ,"~J

Vàrem ésser tretze els que
ens vam animar a apuntar-nos
al Curset d'Iniciació a l'Escalada
que organitzava el grup GEAM
del centre excursionista A.E.
Talaia. Entre aquests, jo.

La meva experiència en
aquest món era quasibé nul.la,
i tant jo com els meus. com
panys de curset vam començar
a sentir el que és dependre i
conviure amb una corda, un
arnès i, per descomptat, amb la
condició física, és a dir, "mo
lles" i "canyes" (paraules apre
ses de l'extens i divertit argot
dels escaladors).

El curset va començar el 6
de maig i s'allargà fins el 23
del mateix mes. Es van realitzar
classes teòriques, explicació de
tècniques, material bàsic, nusos
i passada de diapositives amb
les explicacions pertinents que
el grup de monitors va realitzar
d'una manera molt correcta;
paraules, noms, materials i
terminologies d'escalada' que
han anat introduïnt-se al nostre
vocabulari i aprenentatge.

Destacar també la' classe
que es va dedicar a la flora i
fauna de les parets, al respecte
i el coneixement que hem de

tenir. En definitiva compartim i
convivim en les mateixes parets
(si més no, durant unes hores).

Sessions pràctiques (les més
divertides):

Aquestes es van portar a
terme durant els caps de set
mana (diumenges) a la Facu,
Montserrat, la Riba i Mont-ral
(aquesta última dissabte i diu
menge, amb acampada/bivac al
camp de futbol de Mont-ral).

En aquestes sortides és on
vam posar en pràctica tot el
que havíem après durant les
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explicacions, aquí és on real
ment vam sentir l'emoció i el
risc d'escalada.

A la Facu vam tenir el pri
mer contacte, les nostres prime
res vies. Dividits per grups (un
monitor per dos alumnes), vam
començar .a escalar. L'ajut, la
vigilància i la constància dels
monitors va ésser remarcable
durant tot el cu rset.

El primer llarg a Montserrat
va representar tota una experi
ència per a nosaltres. El fet de

pujar, muntar una reunió, espe
rar, desmuntar reunió i tornar a
pujar a una alçada bastant
considerable és tota una sensa
ció. El treball d'equip en les
cordades és admirable.

L'última sortida (la Riba i
Mont-ral): pràctica total en
qüestió de fer vies, pujar i bai
xar 5 o 6 vies cada dia d'un
cert grau per la meva poca
experiència va ésser una mica
dur; el fet, però, d'assolir la via,
tocar campanar i admirar la
vista quasibé a ull d'ocell val

molt la pena.

Aquí es pot dir que s'acabà
el curset. Entremig, però, els
bons moments viscuts amb tota
la penya de cursetistes i moni
tors. Anècdotes, moltes: història
sobre la desaparició d'unes
ampolles de "Viña del Mar", que
protagonitzaren uns quants
alumnes, el plaer de banyar-se
a les piscines de la Riba quan
feia molta calor i acabàvem una
jornada dura d'escalada, els
dinars i sopars en comunitat i
el bon ambient respirat durant

tot el curset. Ah! Fer
esment de "l'estimació"
que vaig abocar al meu
casc de color blau
(obligatori durant el
curset).

Valoració:

El fet d'escalar suposa
tot un conjunt de valors,
significa molt més que
el fet de pujar una
paret de pedra, l'objec
tiu, en definitiva, sí que
és aquest, però per
assolir-ho cal aplicar
molts altres factors:
preparació física, valor,
companyonia, convivèn
cia i, sobretot, un res
pecte i una estimació a
la natura.
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Dos cursetistes assegurant el primer a la base de la Gorra Marinera. Montserrat. Foto: Vicenç Lara

Una reunió a la gorra frígia. Montserrat. Foto: Vicenç Lara

Aquest curset ens ha
iniciat a tot això (si més
no, ho ha intentat); a
partir d'aquí la integra
ció en l'apassionant
món de l'escalada de
pendrà de les nostres
ganes i objectius.

Detall final per part dels
monitors i organitza
dors: lliurament d'un
diploma. Unes paraules
del president, aplaudi
ments, un sopar i... A
partir d'aquí la conti
nuïtat i intensitat de
l'aventura en l'escalada
dependrà de nosaltres.

Susagna Guimerà
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~~~~~~~~~ ~m~m~~~~~¡ si bé aquesta actuació era ja ~~~~~~~~I debatut el tema, adjuntes a ¡tt~
I~~~~~ 3 armaris, 3. Metàl.lics. De ~~~~~fm~¡ fora de temps ja que el període ~~~~~tm l'al.legació que feia l'Ajuntament ¡~¡~~~¡~~¡
~¡~~~~~~~segona mà. Ho havien demanat ~~~~~¡~~~~~~~¡ d'exposició al públic ja s'havia ~~~~~~~~~~~~ com a Corporació municipal i ~~~~~I~
~~~~~~~~~sobretot els del GET per poder ~~1~~~~~~~~~¡ acabat i totes les entitats allà ~~~~~~~~~~~~ que podia presentar com a ¡¡~f~~~
~~~~~~~~~guardar el munt de cordes que ¡~~~~~~~~~~~~j reunides ja havien presentat 'Ies ~~~~~~~~~~~~ Institució pública dins un termini ¡~~~¡~¡~¡~
~~~~~~~~~necessiten per a l'espeleo. ¡~~~n~f¡ seves al.legacions i, a més, ~~~~~~~~~~~¡ superior. Veurem ara, un cop I~I~
~~~~~~~~~També se n'ha destinat un a la ¡f~~f~~ se'n coneixien les respectives ~~~f~~~~¡ passades les eleccions i havent ¡rr~

liililil~~0~~~~~fu~:~1:::~~~~~~{~iliili!liilpo::~n:cordar que uns dies iilililll ~~~~~~~~se:~ ?~;;~:~e~i~e~~ 'Iiiiiiil
~~~~~~~~~d'aquestes proves. I finalment, ~tt~~~~ abans, els Col.lectius i Platafor- ¡~~~~fr quedarà l'avant-projecte. Potser ~I~~~~~

¡:¡¡¡I:! el dinar inclos, es va ¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡: Moment de ÚI s%1natura del compromís de compra del rocal. Foto: Jordi VkJal ¡¡.¡¡.:¡¡¡¡
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ml~¡¡ ~~~~~I provant el mlnl- totxodrom del local. Foto ¡~~mr nostres previsions econòmiques Ir~~¡ països fronterers amb Tailàndia. ¡rt¡¡

DE

~¡~I~~ ment que des d'aquest "cotarro" ~~~~~~~¡~~ Tot i que no teníem actes ~~~~~~~~~~~ la nostra paradeta de llibres de I~~jI
~~mt fèiem als escaladors un parell ~~~~l~ programats per farcir una set- ¡~¡mn¡ muntanya. I enguany no els ImI
r~t d'anys enrere, per fi s'han deci- ~~~~~~r mana, hem continuat amb les ¡m~~~~~~¡ vam decebre pas. Amb més ~~~II
~~¡~~~~~¡ dit a col.locar unes preses i ¡~~~~I~ projeccions de cada divendres, ¡~~~~~~~~~¡ llibres que mai i amb l'habitual II¡~¡
fI¡ mitja dotzena de spits a la torre f~~~~~¡ destacant dos magnífics audio- ¡~f¡¡¡~: exposició fotogràfica de les ~II~~
~~~~~J que tenim al pati, i de seguida ~~~¡~~~~¡¡,visuals realitzats els divendres ¡~¡~¡¡r¡ nostres activitats, que a més ~II~¡



~~~~u~ comptava amb un sector dedi- ~~@~~~~~¡ va fer la presentació oficial a la f~I~~ TACIO DE L'EXPEDICIO ESPE- ~~~~~~~~~

~~~~~~~~ cat a la contaminació del medi j~~~~~~~~~j sala d'actes amb tota classe ~~~~~~~~~[ LEOLOGICA A NAVARRA, ~~~~~~~~~
i~~~~¡ natural de la comarca del Gar- ¡~~~~~~~~~¡ d'explicacions per part dels ~~~~~~~~~~: portades a terme, respectiva- ~~~~~~~~~~
~~~~~~ raf, poguérem veure testimonis ¡li~~~¡ expedicionaris i una petita pro- ~U~~~~~~[ ment, els dies 16 i 30 d'abril i 4 ~~~~~U
¡~~~~~ gràfics del desgavell que repre- iiil~ jecció de diapositives espeleolò- ~~~U~~~~ i 18 de juny. ~~i~~~~
~~~~i senten les pedreres, els aboca- ¡~~~I~~~ giques. Acabàrem fent un brin- ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~ dors d'escombreries, els incen- ¡~~~~~~~~ dis amb cava per l'èxit de l'em- ~~~~~~~~~¡ El divendres dia 7 de maig, ~~U~~~

~~~~~~~ Llibreria Tanit, del nostre bon ¡~~~~~~~~~~j Ja està gairebé tot lligat ~~~~~~~~~~~¡ prop l'obra d'en JOAN M! RO ~~~~~~~~~
~~I~~~~ amic i soci Josep M. Plana, ¡~~~~~~~~~~¡ perquè el rocòdrom (perdó! Mur ~~~~~~~~~~~) 1893-1993, amb motiu del seu ~~~~~~~~~~
~I~~~~~ comptàvem amb la col.laboració ¡U~~~~~~¡ Artificial d'Escalada, d'ara enda- ~~~~~~~~~~~¡ centenari. ~~~~~~~~~~
~~[~~~ de la Llibreria Excursionista~~~~~~~~~~¡ vant MAE) que l'Ajuntament n~U~~¡ ~¡¡~~~t
~~¡U~~~ Montcau de Barcelona, així com ~~~~~~~~~~ instal.larà en el Pavelló Munici- ~~~~~¡~~~~~¡ El dia 21 fèiem UN COP ¡~¡~¡¡¡~~¡
~~~~~~~~~~ amb les publicacions del Servei ¡~1~~~~~~j pal de la Plaça de les Casernes jj~Uj~¡¡¡ D'ULL A LA RIBAGORÇA, amb ¡~¡¡~¡¡¡~~
~~~~~~j~j~ de Parcs Naturals de la Diputa- ~~~¡~~~~j sigui una realitat. Mentrestant la ~jjj~jj~~~~¡ una projecció de diapositives jj~~~~~~~~
~~~¡j¡~~~~ ció de Barcelona. Gairebé un ¡~~~~~~~~~~~ comissió d'experts del GEAM ¡~¡~~~~~¡~¡~ realitzades durant la nostra ~¡~¡~¡j~~~
~~~~~~~~~~ èxit. Llàstima que no ens po- ¡~U~~~~~ està redactant un protocol de ~~U~~~~~¡ travessa a la Serra de Cis i ¡~~~~~I
~~~~~~~~~~ guérem quedar el segon dia, ¡~~~U~~1 gestió d'aquesta instal.lació ~~U~~~~~¡ pobles de la vall de l'lsàvena. ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~j primer per la pluja del matí i ¡~~~~~~~~~~~ esportiva perquè es pugui utilit- ~I~~~~~~¡ ¡~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ després pel corre-foc de la ¡~~~~~~~~~~~ zar de forma àmplia però regla- ~~~~~~~~~~~¡ I tancava el darrer divendres ~~~~~~~~~~

1111111 tarda. 111111111 ;:~;t¡;!ij~~r ~~~I~~~ II!IIIIIII i~JX~i~~~~:~i~;:i~~~ 1111111111

~t@~~ ELS ESPELEOLEGS DEL ¡~~~~l~~ cursets o sota la tutela dels ~~~~~~U~¡ SOL, que com les anteriors ¡@~@~~

liilili g~T~ _~~~E~E:~~~L1R LAlllii membres del GEAM. iiliiiiil ~~~~I~ u~~j~:Ef:'~ina~~~~~~~ iliiilii
~~~~~~~~~~ Ho podreu llegir en aquestes ¡~~~~~~~~~~~ Aquesta reglamentació ja té ~~~~~~~~~~~ pegada d'una inquieta especta- ¡~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ pàgines amb tota classe de ¡~~~~~~~~~~~ el vist-i-plau inicial de la Junta ~~~~~~~~~~~ dora que es carregà els cables ¡~~~~~~~~~
~I~~~¡~ detalls. Els del GET volen IIfer¡~¡~U~~~~ de la Talaia i a continuació es ~ut~~· del projector i deixà la sala a ¡¡~¡~~~~¡~

~~~¡I~~ cotall
, és a dir, baixar per sota ¡~¡~¡~~~~~~~ sotmetrà al criteri de l'Ajunta- U¡I~~ les fosques quan venia, segons ¡¡~¡~~~¡~¡

~~~~~~~~~~ dels 1000 metres en un cova. ¡~~¡~¡~~~¡~~ ment perquè faci les apor- ~¡~¡~¡~I l'autor i comentarista, la part ¡~~Ij~~
~~~I~~~ Aquest estiu volen conquerir la ¡~~~~~~~~~~~ tacions que cregui necessà- ~j~~~j~I més espectacular i esperada de j~j~~~j~~~
~f~~~~~' ILLAMI NAKO ATEAK, situada [~f~U~ ries.Si tothom hi està d'acord, ~~~@~@~ la nit... Esperem que en Jaume @~@~~~

~~~j~j~~~~ dins la comunitat de Navarra, al ~~~~~~~~~~~~ la Talaia signarà el protocol de '.~¡~j~~~~~~~ Mestres haurà perdonat l'inci- ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~f: límit de França i d'Osca. Es un ¡~~~~~~~~~I gestió del MAE i delegarà les fl~U dent i que el proper curs torna- ~~~~~f~
¡~~~~~~~~~ repte important per als nostres :~~~~~~~~~~~ funcions tècniques i de gestió al .~~~U~¡~~ rà amb reportatges tant o més ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~¡ l'expedició "d'espeleo" i que pe(~~~~~~~~i dres del darrer trimestre ja ]~~~~@~~ Barceló ens parlés i ens con- ~~~~~~~~~~
~~~~~¡~~~~ un mòdic preu la podeu ad- ¡~~~~~~~~~~~ vénen ressenyades dins aquest ¡~~~~~~~~~~~ vencés que LA NATURA NO ~~~~~~j~~~
~~~~~~~~~~¡ quirir, alhora que els ajudem en ~~~~ll~~~ mateix cotarro, com les corres- ~~~j~j~j~~~ ES TAN SENZILLA COM SEM- ~~~~~~~~~~
~~¡~~~J el capítol econòmic, sense cap ~~~~~~~1 ponents a dos audiovisuals de ~~¡¡~~~~~~~ BLA posant èmfasi sobretot en ~~m~~¡¡~
~~~~n~~ dubte el més important de tots. ~~~~~~~~~i països asiàtics, el col.loqui-de- :~~~~~~U~ les diferents formes de polinit- ¡~t~~~~
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IL AMINAK
ATEAK

Una expedició espeleològica
per assolir la cota -1192 mp

Si bé el GET ja té experièn
cia en col.laborar en expedi
cions realitzades per altres
grups d'espeleologia, li mancava
organitzar-ne una íntegrament
de l'entitat, i no podia ésser
d'una altra manera més que
intentant assolir la mítica cota 
1000 mp. Aquest -1 000 es diu
IlIaminako Ateak. .

IlIaminako està situada a la
part nord-oriental de la comuni
tat de Navarra, limitant amb
Osca i França. Es una cavitat
de més de -1400 m profunditat.

Formada dins del karst de
Larra (zona del port de Belagua
on es troba la Pierre Saint-Mar
tin), esdevé la cavitat més pro
funda de l'estat espanyol i una
de les primeres del món.

Per accedir a la seva entra
da, cal superar un desnivell de
més de 700 metres per uns
paratges alpins, el que suposa

un dels principals obstacles
d'aquesta expedició.

La cavitat està oberta per
una falla de -387 mp, fracciona
da per diferents pous i ressalts
que .ens duen a través d'un
estret meandre a 1O km de
galeries on trobem el riu i sales
de grans dimensions. L'última
part de la cavitat es tanca amb
unes impressionants gorges que
ens porten als sifons i a la cota
que ens hem proposat de -1192
mp.

Des d'aquesta revista ens
agradaria demanar la vostra
col.laboració en aquesta expedi
ció.

Com podeu ajudar-nos ?
Un dels problemes de l'expe
dició és justament el pes que
s'ha de pujar fins a la boca de
la cavitat. Recordem que són
més de 700 metres de desnivell
i per solucionar aquest proble-

ma i perquè a l'expedició hi
cooperi realment tota l'entitat,
hem pensat que estaria força
bé que tot aquell que hi estés
interessat es posés en contacte
amb nosaltres, ja fos a través
de Secretaria, del bar o de la
junta.

La tasca 'a realitzar és la
d'ajudar-nos a pujar material
des del refugi fins a la boca del
pou. Estem segurs que a molts
de vosaltres us interessarà de
col. laborar en aquesta expedició
i des d'aquí us en donem les
gràcies.

Nosaltres, per la nostra part,
esperem assolir aquesta fita; si
més no ho intentarem, i espe
rem aconseguir d'aquesta ma
nera que l'A.E. Talaia coroni el
seu primer -1000 d'espeleo.

Josep Aguadé
G.E.T.

~o

Una de les zones del riu /l/amlnako. /I.lustraclons del /l/bre "Larra".
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Apunts per a un estudi de millora de la situació actual
(CAP. IV) LA GELTRU

Aquest estudi tanca l'anàlisi del territori urbà que havia iniciat en aquest butlletí (març
de 1988); mancava només el barri de la Geltrú i, malgrat un llarg parèntesi, he volgut
acabar l'estudi seguint els mateixos paràmetres que m'havia impo~t al començament
per donar contingut a la formulació dels diferents districtes o sectors que formen
aquest barri.

1. CASC DE LA GELTRU
2. EL PALMERAR
3. L'HORT DEL CASTELL
4. ELS SET PECATS MORTALS

5. EL CARRER CORREU
6. EL GRUP ARMANYA
7. EL TACO
8. EL PEDRO
9. EL LLIMONET

1. El Casc de la Geltrú corres
pon al nucli històric de la ciutat,
bastit damunt un inapreciable
turonet. Un document del 999
ens dóna la primera referència
amb el nom de Villa Episcopa
le, per bé que també podria
tractar-se de la Quadra de la
Bisbal que s'esmenta en segles
posteriors vora el torrent del
Llimonet. El 1080 surt docu
mentada amb el nom de Gui
saltrud; els bisbes de Barcelona
la tenien infeudada als descen
dents de Mir Geribert, que amb
el temps foren senyors de Ri
bes. Passà a diversos llinatges
i no serà fins el 1576, que els
darrers senyors, els Sanjust,
vendran el castell i el terme de
la Geltrú al municipi que, des
del 1368, formaven la pròpia
Geltrú, Vilanova de Cubelles i
Cubelles.

Avui dia és un districte mig
oblidat on perduren encara
molts edificis i cases antigues
agrupats a l'entoni dels carrers

estrets i tortuosos que giren al
voltant del castell i de l'esglésià
de Santa Maria. Sol passar que
llurs propietaris s'estimen més
vendre l'immoble i no pas llo
gar-lo, ja que, si ho fessin, hau
rien d'invertir molts diners en

f\. T. \1 - 2555
QfllliNUE\J· '7 GELTRÚ

Plaz de Miró

l'arranjament. A voltes la venda
no es materialitza i esdevé el
perill d'ensulsiament definitiu.
Manté, però, la Geltrú, el seu
encisador aire pagesívol dins
una sorprenent rusticitat arqui
tectònica, esquivant els podero-
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La plaça del Pou. Darrera, el campanar de l'església de la Geltrú. Edlt. ATV

sos tentacles de la ciutat nova.
Cal elogiar aquelles famílies
que, desafiant la migradesa de
serveis que el barri ofereix,
decideixen establir-s'hi amb
l'anhel de cercar la pau i la
tranquil.litat que, de ben segur,
no trobarien a l'altra banda del
torrent.

2. El Palmerar era la zona
deshabitada que separava el
Casc de la Geltrú del primitiu
nucli de la vila nova; el topònim
deu reflectir l'existència d'abun
dants margallons. De temps
immemorial, hi havia un pont
que traspassava el torrent de la
Pastera per accedir al castell.
No fou fins el 1831 que es
cobrí el primer tros del torrent,
convertint-se en plaça tot l'espai
situat al davant del pont del
Palmerar.

Ens diu la història que
aquest districte fou motiu de
plets al llarg del temps per
geltrunencs i vilanovins -entre
1373 i 1632-; en el darrer plet,
els geltrunencs al.legaren a
favor seu adduint que els rec
tors de la seva parròquia ja feia
quinze anys que administraven
els sagraments als pobladors
del Palmerar.

Aquest districte comprèn el
carrer Freixes, la plaça Llarga,
la plaça del Pou i els tres car
rers del Palmerar, que comuni
quen ambdues places. En l'ac
tualitat, malgrat que són molt
estrets, suporten un intens tràn
sit rodat.

La plaça del Pou és un punt
neuràlgic de la ciutat per bé
que força desvaloritzat. Fins
l'any 1374, s'hi va celebrar el
mercat conjunt de la Geltrú i de
Vilanova, segons conta l'histori
ador Pare Garí. El nom pot
provenir de l'existència d'un pou
comunal a la plaça; la font que
ara hi ha, construïda el 1861,
és dedicada a l'arquebisbe
Francesc Armanyà.

3. L'Hort del Castell correspon
a l'eixamplament del barri antic

a extramurs quan varen comen
çar a urbanitzar-se les terres de
conreu del pagesos geltrunencs.
Aquest topònim cal recuperar-lo,
ja que, malgrat el procés cons
tructiu que s'hi ha generat i la
població que l'habita, no hi ha
cap altre nom que defineixi
millor la uniformitat d'aquest
sector.

L'Hort del Castell és una
partida ben documentada en el
cadastre del 1739, compresa
entre el Torrent de la Terrosa i
el Camí Nou (perllongació del
c. Sant Cristòfol, passant pel
mig del Museu del Ferrocarril i
arribant a mar pel c. de la Fas
sina -oficina-). L'altre camí, el
Vell, era anomenat precisament
de l'Hort del Castell, que des
del Portal de Sitges feia cap a
mar vora l'estany de la Piera o
de la Geltrú. En un altre mo
ment descriurem la quantitat de
sínies edificades en aquesta
zona, tot i que ben poques
resisteixen l'imparable creixe
ment urbà (la sínia del Gall o la
sínia Pujó).

L'eix vertebrador d'aquest
districte és la Rambla del Cas
tell, que traspassa la carretera
Vella per abocar-se a la nova o
Rambla Transversal, ja que les
dependències de la RENFE
impossibiliten l'allargament. Ha
estat en els anys setanta que

s'han colmatat totes les illes,
per bé que sense edificis es
pectaculars. Els habitatges so
cials de la fàbrica Marquès i els
Blocs RENFE hi han quedat
integrats tot i vorejar l'envellit
camp de futbol.

4. Molts vilanovins no saben on
són els Set Pecats Mortals.
Poc més de mitja dotzena de
cases arrenglerades a la riba
esquerra del torrent de la Pas
tera, just abans que aquest
enceti el curs subterrani sota la
plaça de les Casernes. El topò
nim no deu ésser gaire antic i
deu fer referència a alguna
activitat immoral que portava a
la perdició de les ànimes.
Aquest petit districte, deslligat
de qualsevol altre, té bones
perspectives de creixement a
causa de la proximitat del cintu
ró de ronda.

5. Entenc el carrer Correu com
la veritable via que separa la
Geltrú de· la Vila Nova. Carrer
de trànsit obligat des que deu
ria obrir-se, assoleix de ben
segur avui dia un pas de vehi
cles desmesurat que contrasta
amb la migradesa comercial i la
proximitat de les façanes que
es miren davant per davant.
Atresora tot un seguit de cases
del tombant de segle que do-
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nen l'esquena al torrent de la
Pastera. Contradictòriament,
aquesta via, coberta entre el
1831 i el 1894, i a desgrat de
les intermitents ensulsiades,
desperta ara amb una empenta
comercial i ciutadana que fins i
tot sorprèn. En bona mesura hi
ha contribuït la reconversió de
la Paperera en Centre de For
mació Ocupacional i la ins
tal.lació de petits tallers. Així,
doncs, definim aquesta allargas
sada llenca compresa entre el
tortuós carrer de la Unió i el
dreturer carrer Correu -també
carrer Pàdua-, des del carrer de
la Peixateria fins a la Rambla
Transversal, com el resultat
d'un espai encotillat entre dues
vies pròximes de comunicació
ràpida nord-sud.

6. El Grup Armanyà és un
conjunt d'edificis aïllats però
agrupats dins una estructura de
veïnat, destinats a habitatges
socials i adjudicats per sorteig
el 1963 per satisfer la necessi
tat d'una part de les famílies
immigrants d'aquella època. Tal
com solia fer-se aleshores, la
barriada s'edificà als afores de
la ciutat, fet que dificultà la
integració social dels seus habi
tants.

Francesc Armanyà fou un
religiós agustinià, nat a Vilanova
el 1718, que assolí càrrecs de
molta responsabilitat dins la
jerarquia eclesiàstica en ésser
nomenat bisbe de Lugo i arque
bisbe de Tarragona.

7. La barriada del Tacó està
assentada damunt l'antiga parti
da dels Crespallins, topònim
esmentat en el Capbreu de la
Geltrú de l'any 1591. Un segle
i mig després, subsistia aquest
nom en una forma més correc
ta, Crespel1ins, que figura en el
cadastre de Vilanova i la Geltrú
del 1739. Correspon a una
partida de terra que comprenia
tota la barriada del Tacó i la
zona que llinda amb l'empresa
Griffi, actualment travessada per

la variant de la C-246. El camí
dels Crespellins discorria, més
o menys, per l'actual carretera
de Vilafranca. La primitiva car
retera passava pel torrent del
Llimonet o de les Fembres.

El nom de Crespellins fou
oblidat i substituït pel del Tacó,
o més pròpiament Pujada del
Tacó. Quan al principi dels
cinquanta es procedí a l'ordena
ció d'aquesta barriada anàrquica
nascuda per la iniciativa de
diverses famílies d'immigrants,
hom proposà batejar-la amb el
nom de Fuensanta, en record
de la verge patrona de Múrcia,
per tal de bandejar el despectiu
Múrcia-Xica que els vilanovins
volien imposar. El topònim de
Fuensanta restà únicament al
carrer principal.

El vial més baix d'aquest
veïnat, situat a la part de lle
vant, solament té cases a la
cara oest i els seus ocupants el
denominen carrer del Muro,
possiblement a causa dels mar
ges que el precediren i que
encara subsisteixen a la part de
migdia, entre les sínies Cansa
lada i Granja Betes. Per recor
dar el tradicional i oblidat topò
nim que corresponia a aquesta
barriada, hom ha donat el nom
de carrer dels Crespellins al
sector actual del dit carrer del
Muro i a la perllongació que
s'obrirà fins al vial de ronda. En
l'actualitat, la barriada ha millo
rat molt els serveis i sembla
socialment més unida a la ciu
tat.

8. El Pedró és un sector a
extramurs de la Geltrú que
ocupa l'inici del camí de Vila
franca, a llevant del torrent del
Llimonet. En el Capbreu de la
Geltrú del 1591, aquestes terres
pertanyien a la Quadra de la
Bisbal -possiblement depenent
del castell de la Geltrú-, per bé
que el topònim de Pedró s'es
menta contemporàniament al de
la Bisbal. L'etimologia és incer
ta, tot i que té més credibilitat
l'existència d'una fita o pedró
vora l'hipotètic portal que ence-

tava el camí de Vilafranca, que
no pas el d'una edificació per al
servei d'empadronament.

El carrer principal és el de
Santa Magdalena -també el
camí menava a l'ermita de
santa Magdalena-, popularment
conegut per carrer dels Gitanos,
per on encara avui els vilano
vins s'adrecen al cementiri o bé
es comuniquen amb les barria
des del Tacó i del Grup Arma
nyà; amb la implantació de
l'lES "Joaquim Mir" hom hi
aprecia un augment en el flux
de gent jove. Malgrat aquests
aspectes, és un districte mig
oblidat i, per tant, mancat d'una
necessària intervenció estructu
ral.

9. El torrent del Llimonet té
l'inici vora la masia del Notari.
Tot i el seu curt recorregut,
recull un cabal apreciable quan
descarrega alguna tamborinada
d'estiu. El seu curs esdevé
subterrani poc abans de la seva
afluència al torrent de la Paste
ra, vora la plaça de les Caser
nes.

El topònim és ben viu enca
ra, especialment per als que
viuen en aquest districte delimi
tat a tramuntana pel nou cinturó
de ronda.

L'edifici més emblemàtic és
l'antiga caserna militar, que
també dóna nom a l'espaiosa
plaça que li dón relleu. Aquesta
construcció fou pagada pel
poble perquè aquest ja no fos
molestat pels sovintejats allotja
ments de tropes en cases parti
culars. AI començament dels
anys seixanta fou transformat
en Pavelló d'Esports.

Antoni Sagarra i Mas
juny de 1993

***********************************

25



ORMAZORRETA
LEIZEA II

26

Qui ho havia de dir ara fa un
any, durant la col.lectiva GEAM
GET a Bustablado (Santander)
pel pont de 1'1 de maig, on
molts de nosaltres vàrem entrar
per primer cop en una cavitat,
que just un any més tard podrí
em baixar a un pou d~aquestes

característiques?

Aquest any va ésser un mica
més complicat que l'any passat,
ens endinsàrem a ORMAZOR...
RETA LEIZEA 11, de -513 m de
profunditat, a la Serra d'Aralar
a Navarra.

Fou després d'una curta
aproximació (30 minuts) tot
veient pasturar uns grans i
deliciosos pernils (porcs) i amb
una mica de boira, quan quatre
membres del GET arribàrem a
la boca de la cavitat, que es
troba completament al mig
d'una riera i està vigilada per
un gran arbre.

Aquesta cavitat es caracterit
za per ser un meandre molt
estret gairebé en la seva tota~i

tat. A més a més té la dificultat
de l'aigua, la qual desapareix a
-30 m i no la trobes fins a la
cota definitiva de -513 m. Això
implica que has de baixar aigua
suficient per als carburers i per
al consum humà.

Així doncs, començàrem a
baixar al primer pou (-30 m),
molt espectacular a causa del
salt d'aigua que et cau al da
munt. Arribàrem a la base gai
rebé xops i després de descen
dir per unes rampes, comen
çàrem els passos estrets. AI
cap de poca estona ja estàvem
suant com els abans mencio
nats (porcs); en la majoria del

recorregut no et podies aixecar
del tot i t'havies d'anar arrosse
gant per les gateres les quals
eren completament seques i es
repirava una pols emprenyado
ra. A tot això havies de sumar
la feina d'arrossegar un 'petate'
amb cordes, que s'enganxava
per totes bandes.

Després d'haver-nos embru
tat una mica, arribàrem a unes
galeries a -250 m, on deixàrem
aigua i carbur per a la pujada,
i passats uns quants minuts de
descans ens tornàrem a endin
sar en el meandre, ara més
estret que abans.

Baixant, poguérem observar
un meandre esfondrat. Anàvem
descendint per uns passos cada
cop més estrets, quan ens
adonàrem que a un parell de
metres més amunt es veia el
meandre superior bastant més
ample que per on estàvem
passant.

Finalment, i després de qua
tre hores d'haver entrat a la
cavitat, sentírem el soroll del
riu. Es realment espectacular en
aquella profunditat escoltar el
ressó d'aquell cabal d'aigua.
Erem a la cota màxima de -513
m, però ara ens quedava el
pitjor, pujar-los.

Remuntàrem uns deu metres
fins a una galeria per poder
descansar, menjar, beure algu
na cosa i omplir els carburers,
i després d'una bona estona
començàrem l'ascensió. Ara sí
que suaves de debó, el 'petate'
semblava el doble de pesat que
abans.

Després d'haver passat els

inacables passos estrets, arribà
rem a la cota de -250 m on
teníem aigua, que havíem dei
xat anteriorment i que anà força
bé per recuperar forces. Ara
ens quedava· la meitat del re
corregut més o menys.

I per fi, després d'onze hores
d'haver entrat a la cavitat, arri
bàrem a la cascada d'aigua del
pou d'entrada. Només restaven
trenta metres per sortir a la
superfície. Si durant el recorre
gut de tot el pou desitjaves
trobar aigua, ara tenies tota la
que volies. Només agafar la
corda i estaves completament
mullat, l'aigua et queia directa
ment al damunt amb un soroll
ensordidor.

Un cop havies pujat quinze
metres, t'apartaves de la casca
da i sorties a la superfície, on
trobàrem una fosca i emboirada
nit que ens complicà una mica
la localització del cotxe.

En arribar a la tenda, no ens
ho podíem creure. IIHem baixat
a mig quilòmetre de profun
ditat!lI. Estàvem al.lucinats i a
la vegada orgullosos de nosal
tres mateixos.

Potser que això sigui l'inici
d'una meta i que algun di.a,
costi el que costi, poguem ultra
passar les barreres establertes·
i endinsar-nos a profunditats ara
per ara inimaginables. Crec que
el camí serà dur, però en un
futur estic segur que ho acon
seguirem, no' pot ésser d'una
altra manera.

MAGO



C
R

O
Q

U
IS

V.
F

E
R

R
E

R
IG

.E
.S

.
d

e
l

C
.M

.B
.

M
.C

A
N

O

O
R

M
A

ZO
R

R
E

TA
LE

IZ
E

A
II

S
IE

R
R

A
D

E
A

R
A

L
A

R
-

N
A

V
A

RR
A

N ~

F.
N

A
V

A
R

R
O

I
J.

P
LA

D
E

V
E

Y
A

J.
F

R
E

IX
A

A
b

ri
l

19
82

51
3

m
.p

.
1

.2
0

0
m

.l.

D
ib

u
jo

v.
F

er
re

r

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
J
/
~

,-
~
-

.?
..\
-
:
¡
~
-
-
-
~
?

-5
13

G
.E

.S
.

d
e

l
C

.M
.T

.

es
tre

ch
ez \ ~

o 2
5 so

1
0

0

2
0

0

4
0

0

5
0

0

O
~
a
o

•



XXIV Sortida del Cicle
"Coneguem Catalunya"

LA SERRA DEL eis
Un cop d'ull a la Ribagorça

i la Vall d'lsàvena

Després d'un reguitzell de
fotografies, ja som altra vegada
a l'autocar cap al Pont de Suert
i, deixant la carretera que va a
la Vall d'Aran, desviaríem cap a
Bonansa i el Congost d'Ovar
ra, estret i espectacular tall a la

L'aturada de rigor a l'àrea de
servei de Lleida i seguim cap a
Alfarràs, Benavarri, Pont de
Montanyana i a Sopeira, on
baixaríem a fer la primera de
les visites culturals previstes. Es
tractava de conèixer el monestir
de Santa. Maria d'Alaó, proper
al poble, bell edifici romànic
consagrat l'any 1123, de tres
naus i estructura basilical, de
pedra molt ben tallada i amb
uns frisos d'arcuacions cegues
que ornen els finals de les
teulades, igual que les dels tres
absis posteriors i que caracte
ritzen el conjunt. Interiorment, la
nau central és de les anomena
des de volta de canó i amb
voltes d'aresta a les naus late
rals. El campanar és un afegit
del segle XVII, però que no
desdiu massa i, en tot cas, la
bellesa arquitectònica es veu
refermada per l'important espa
dat roquer que li fa de teló de
fons. Val a dir que si voleu més
detalls històrics i arquitectònics,
us puc remetre al llibret que va
editar la Secció de Cultura amb
motiu d'aquesta excursió. Fran
cament va valer la pena d'atu
rar-nos a fer aquesta visita.

la bodega de l'autocar. I cap a
les terres de Ponent hi falta
gent!

de possibilitats. I aquesta no
fou pas l'excepció. I ja ens
teniu el dissabte, dia 1 de
maig, motxilles i maletes, farcint

Una vIsta parcIal del monestIr de Sta. MarIa d'Alaó.

AbsIs del monestIr de Sta. MarIa d'Alaó. Foto: J. Blanes

Aquests tipus de sortides
acostumen a gaudir del con
sens de turistes i de caminai
res, puix ofereixen tota classe
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Els tres absIs del monestIr de Sta. MarIa d'Ovarra. Foto: B. Forgas

Però, sense cap dubte, el
monument més important és la
seva catedral, avui església
parroquial de Sant Vicenç,
construcció amb planta de tres
naus, finalitzades amb tres
absis semicirculars, Que foren
construïts el 1068 amb decora
ció llombarda. A l'interior, a
nivell inferior, trobem una cripta
central de l'any 1125, on veiem Sarcòfag de Sr. Ramon, bIsbe de Roda. Foto: J. Blanes

el sarcòfag de Sant Ramon,
bisbe de Roda, i dues altres
criptes a diferents nivells, una
de les Quals té pintat a l'absis
el Pantocràtor amb la represen
tació dels mesos de l'any,
obres d'indubtable valor artístic,
realitzades cap a l'any 1200.
Però aquesta obra romànica no
es va lliurar dels importants
afegits neoclàssics del segle
XVIII, entre ells el pòrtic Que
cobria la portada del segle XIII
i la torre-campanar i que posa
en evidència els dos estils ar
Quitectònics diametralment opo
sats.

I després de dinar i fer les
darreres fotos d'aquest singular

Enlairada dalt d'un turó arro
donit de 907 m alt, Roda d'lsà
vena ha estat un important
centre eclesiàstic, a cavall d'un
munt de conflictes de domini Claustre de la catedral de Roda d'lsàvena. Foto: J. Blanes

entre Catalunya i Aragó. El r-----------------------------.

poble conserva vestigis impor
tants de les seves muralles,
desvirtuades per les edificacions
Que s'han anat afegint. També
podem veure les restes de la
Torre Gorda, runes restaurades
d'una antiga torre de defensa
del segle XI.

muntanya Que ha anat erosio
nant el riu Isàvena i Que fa de
partió natural de l'Alta i la Baixa
Ribagorça. I directes cap a
Serradui, on ens esperaven a
l'Hotel Casa Peix. Però, és clar,
els Qui volíem anar a caminar
l'endemà, no ens volíem perdre
una visita tan important com la
de Roda d'lsàvena, és a dir,
Que mentre gairebé una meitat
dels assistents turistes s'entau
lava a dinar a l'hotel, la resta
aprofitaríem el temps per arri
bar-nos fins a Roda, on dinarí
em IIcampi-qui-puguill.
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Barri del Pont de Serradul. Foto: M. Vidal Campanar I absis de la catedral de Roda d'lsàvena. Foto: J. Blanes

poble, autocar i avall, passant
de llarg de Serradui i de l'hotel
per anar directament a la sorti
da del congost d'Ovarra i visitar
,el tercer objectiu arquitectònic
'de la jornada: Santa Maria
d'Ovarra. Es un altre exemplar
del romànic llombard del segle
XI, de planta basilical, de tres
naus, amb els respectius absis,
i fou un monestir que va tenir
una marcada influència en tota
la Ribagorça. Trobaríem el
rector esperant-nos per fer la

visita sota una bona pluja que
ens va acompanyar tota l'esto
na i que feia perillar la sortida
de l'endemà. Aquell bon home
ens féu una exhaustiva explica
ció, potser repetitiva, ingènua i
un xic pesada, però agraïrem la
seva bona fe. A més del mo
nestir adossat a l'església, ara
enrunat, a la vora també hi ha
la petita capella romànica de
Sant Pau. Però la pluja ens féu
tomar cap a l'hotel i retrobar
nos amb els qui s'havien que-

dat a dinar allà, que també
aprofitaren per fer una visita a
la petita. i bonica església ro
mànica de Sant Martí, situada
al nucli més antic de Serraduí,
prop del llogaret de la Vileta, i
els més valents s'arribaren
encara a l'enlairada ermita de
la Mare de Déu de la Feixa.

Després de sopar, tothom
tombava per la carretera mirant
el cel, que mica en mica s'ana
va aclarint, mentre alguns feient
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provisió de mel, bona i més
barata que a Vilanova, a casa
del Sr. Español.

L'endemà, amb un sigil bas
tant sorollós per no despertar
els qui es quedaven per fer
turisme a Roda d'lsàvena i
monestir de Santa Maria d'O
varra, una bona colla de cami
naires ens disposàvem a recór
rer i assolir el més alt de la

Serra del Ciso Cims blanquejats
per la neu, cel blau i els dar
rers estels que s'amagaven.
Ens esperaven mil metres de
desnivell per un camí que sortia
de prop de l'hotel, enfilant-se
tot seguit cap a la Vileta.

Anem seguint un bonic camí,
que queda cobert per l'ombra
que fan el Tossal del Cis, la
Roca Cirera i el Brocoló,

aquest darrer, espectacular cim
rocós que presideix aquesta
primer~ part de l'excursió i que,
tot i semblant inaccessible, poc
després el tindríem als nostres
peus com un component més
de la carena.

Els camins es van succeint i
la nostra colla es va allargas
sant. Travessaríem el Barranc
de Riu i el corriol comença a



Dalt de la carena de Roca Cirera a l'Amorriador. Foto: J. Blanes

Passant per sota la balma de Beranui. Foto: J. Blanes

I l'itinerari que no para d'en
filar-se, però ara de valent, puix
som al camí del Grau, un camí
de bast que. antigament servia
per unir aquesta part de la
Ribagorça amb l'Aran, però que
cada cop està més malmès. Tot
fent ziga-zagues, ens anem
encaixonant entre cingles, pas
sant a frec de les roques per
assolir finalment el coll dit del
Grau, a 1524 malt. IIJa era
hora!lI, diu tothom quan hi arri
ba. Però la pujada encara no
s'ha acabat i aquí només hi ha
una bona aturada per recuperar
forces i per les consegüents
fotografies de l'altre vessant,
que ens ofereix una magnífica
panoràmica. Decidim que es
morzarem dalt de la carena. I
ens dirigirem cap a la Roca
Cirera, però poca estona des
prés, uns amplíssims replans
pujadors, encatifats d'herba i
amb força vegetació de boix, fa
que tothom s'escampi i pugi per
on vulgui, puix només és qües
tió de mantenir la direcció cap
al lloc més alt.

De cop i volta, se'ns obre
una espectacular volta d~horitzó,

superba, immaculada per la neu
que havia caigut aquella setma
na. Només per aquesta agrada
ble impressió valia la pena
haver arribat aquí dalt. Erem a
la primera elevació de la Roca
Cirera, cim carener i allargassat
que, sense adonar-nos, bocaba
dats pel majestuós paisatge,
ens faria arribar als 1757 m del
seu punt culminant. Les màqui
nes de retratar treien fum de

enfilar-se. I arribaríem a sota
l'espadat del Brocoló, que algú
tradueix per 'bròquil', puix en té
la forma, d'aquesta verdura.
Observem que la vegetació
essencialment és de boix i de
pi roig. Seguiríem una bona
estona per un camí que s'en
dinsa cap al torrent pel seu
lateral, fins que algú dóna el
crit per reagrupar-nos i menjar
quatre ganyips a prop d'un
minso riuet que discorre entre .
blocs de conglomerat. Ja il.lumi
nada pels raigs de sol, la vall
de l'lsàvena es divisa darrera
nostre.

Arribant al coll del Grau. AI fons, la vall de l'lsàvena. Foto: J. Blanes
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Entrada al poble de BeranuI. Foto: J. Blanes

tanta fotografia, puis divisàvem
des dels cims de la part es
querra en la zona de Panticosa,
Vignemale, Mont Perdut i en
mig, a primer terme, presidint la
panoràmica a l'altra banda de
la vall, el Turbó, coronat pels
núvols que no ens deixaren
veure el seu cim. Cap a la
dreta, lluny, els Posets i a
continuació el massís incompa
rable de la Maladeta, amb
l'Aneto com a rei dels Pirineus;
ja molt més a la dreta, les
muntanyes de l'Aran, de la vall
de Boí i el massís dels Be
ciberris i altres cims secundaris
del Pallars. Es divisava, fins i
tot, un puntet mòbil, prop de
Roda d'lsàvena, que resultava
ser l'autocar dels nostres com
panys turistes. Ho teníem tot
controlat!

En ple èxtasi, m'adono que
tothom va per feina i està en
drapant l'entrepà que ens han
preparat a l'hotel on ens hostat
gem, que, per cert, resulta
bastant plàstic, i la decisió ma
joritària és menjar-se el pernil ¡
amuntegar les llesques de pa
perquè, almenys, servissin d'ali-

ment a les àligues i corbs fa
molencs que per allí voleteja
ven.

Un parell de fotos del grup
m'entretenen massa i el crit de:
marxem! m'enganxa encara
mastegant, mentre tota la colla,
carenejant, enfila cap a l'Amor
riador, uns pocs metres més
elevat, de 1791 m, on hi ha el
vèrtex geodèsic com a punt
més enlairat de la serra del
Ciso Ja fa bona estona que les
clapes de neu i la calamarsa
del dia anterior ens fan saltar
alegrement com si veièssim la
neu per primera vegada. De
tant en tant apareixen per la
carena unes curioses fites de
pedres que allí són anomena
des "pilarets", i així passem pel
pilaret Torre i després pel
pilaret de Sant Marc. Sense
adonar-nos assolim el Puialto,
de 1782 m alt; com es pot
veure, les diferències d'alçada
són mínimes. De mica en mica
el cel s'ha anat cobrint. Cal no
badar, doncs, i començar a
baixar els quasi vuit-cents me
tres de desnivell que tenim fins
a Beranui.

GRUP DE MARXES

Baixem revolcant-nos per la
neu fins que agafem un corriol
que ens portarà a les bordes
de sant Miquel, una de les
quals era antigament una cape
lla que avui dia no es distingeix
de les altres, malmeses com
són. El camí davalla fortament
en contínues ziga-zagues sal
vant ràpidament els grans des
nivells que formen el grau de
Beranui. Ja damunt del poble
de Beranui, divisem a la banda
oposada a l'anterior el nostre
autocar aturat prop d'Ovarra,
això volia dir que tot funcionava
segons el pla previst i els turis
tes eren escoltant la missa a la
bonica església del monestir.

Ens apropem al poble des
prés de deixar enrere una es
pectacular bauma, antic aixo
pluc per al bestiar oví, i ben a
prop queda l'església de Santa
Eulàlia, amb el campanar ro
mànic, i més enllà travessem el
riu Isàvena per damunt d'un
bonic pont que ens portarà fins
a la carretera. Arribem ex
hausts, amb les cames casca
des pel fort desnivell i pel camí
ple de còdols, però plenament
satisfets i sadollats per un pai
satge de ~eravella.

Quan els comentaris ja co
mençaven a pujar de to pel
retard de l'autocar que, venint
d'Ovarra, ens havia de recollir
com si fos una nau espacial,
apareix el nostre vehicle. Aplau
diments, rialles, explicacions i
cap a l'hotel s'ha dit. Rentar
nos i recollir l'equipatge i, a la
taula! Un bon dinar culmina una
jornada memorable. A la tarda,
entre llargues becaines i l'expli
cació de les anècdotes comu
nes, faríem cap a la nostra vila.

Josep Blanes
Serradui, primavera de 1993

. I

El Grup de Marxes fa una crida al soci que disposi de material cartogràfic repetit perquè s'avingui
a cedir-lo a l'Entitat, ja que s'està ordenant l'Arxiu Cartogràfic i seria molt convenient aprofitar
l'avinentesa per poder ampliar i completar les col.leccions de marxes. Gràcies per endavant.

33



A GE
US DE

A GE RU
A S
aVAVL

Autor: Xavier Nogués i Casas
(Barcelona 1873 -1941)

De les dues col.leccions d'art
que s'exhibeixen a la primera
planta del castell de la Geltrú,
Xavier Nogués és l'artista que hi
és més ben representat i això per
dues circumstàncies fonamentals:
la primera és la gran amistat que
l'uní amb el col.leccionista que
formà l'anomenat IIl1egat '1956 11 i.la
segona el desig de la vídua de
Nogués, que, a la mort de l'artista,
volgué fer donació de gravats a la
institució balagueriana.

Xavier Nogués fou un artista
polifacètic quant a les tècniques
que emprà: dibuixant, pintor i gra
vador. La seva etapa de formació
artística la va fer a Barcelona i la
va completar a París on viatjà i
compartí estudi amb Alexandre de

Cabanyes. Col.laborà amb la il.lus
tració de nombroses revistes hu
morístiques catalanes, algunes de
les quals dirigí, treballà amb la
decoració de peces de ceràmica i
de vidre i va fer pintures murals,
les més famoses de les quals són
les del despatx de l'alcalde de
Barcelona. Fou un dels artífexs del
Poble Espanyol a Montjuïc. Les
pintures a l'oli de petit format de
Nogués no són abundants, per la
qual cosa són importants les se1
notes penjades al museu de la
Geltrú, que representen paisatges
urbans i rurals, escenes campes
tres i una natura morta. Estan
fetes amb un domini del color
extraordinari i ens mostren la ma
nera de pintar noucentista, de la
qual Xavier Nogués fou un dels
màxims representants.

Es notable el treball de grava-

dor de Nogués, a l'aiguafort, l'ai
guatinta o la punta seca. Els gra
vats del Museu són fets, principal
ment, en la primera d'aquestes
variants. Es tracta d'obres de te
mes variats, però on predomina el
sentit caricaturesc, element que
feia servir molt en Nogués fora de
la seva obra pictòrica.

Xavier Nogués realitzà el qua
dre Illa penya del Colónll on re
presentava la tertúlia artística del
famós Hotel barceloní. D'aquest
quadre, destruït el 1936, Alexandre
de Cabanyes realitzà una interpre
tació a l'aquarel.la que avui presi
deix la Col.lecció del IIl1egat 195611

i on són representats la colla d'ar
tistes que presidia Plandiura.

Josep M. Also
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LES GORGES
DE CARANÇA

Una disbauxa de la natura

El proppassat dia 30 de
maig, a les 6 del matí, un auto
car curull d'excursionistes ansio
sos de contemplar les merave
lles que feia alguns dies no
paraven d'explicar-nos els com
panys Manel i Marcel.lina i la
Blanca i el Lluís, es dirigia cap
a Toès-entre-Valls, dintre la
Catalunya Nord, a la comarca
del Conflent, per anar des d'allà
cap a les famoses Gorges de
Carançà.

El viatge amb autocar va
anar d'allò més bé. Vam arribar
a Toès a les 9 del matí, des
prés d'haver parat a l'àrea del
túnel del Cadí per esmorzar i
haver estat una bona estona

aturats en un pas a nivell per
deixar pas al famós "tren groc",
el qual no vam aconseguir de
veure.

Ufl cop arribats a Toès,
encetem la caminada seguint
els indicadors que ens guien a
través del poble cap a les gor
ges. L'entrada ja és impres
sionant de per si i un rètol
t'adverteix del risc que hi ha
d'una pujada sobtada del nivell
d'aigua i que no intentis baixar
al propi llit del riu. .

Engolits dins aquelles altes i
pètries parets, la corrua de
caminaires anem seguint l'estret

i ombrívol senderol paral.lels al
riu per la seva banda dreta,
aigües amunt. Fins que fem
cap a un pont on hi ha una
bifurcació. I agafem el camí de
l'esquerra, que s'enfila forta
ment. El panorama que es va
veient és espectacular. La ma
joria de nosaltres es para tan
sovint per fer fotos i filmar en
vídeo que la marxa es fa molt
i molt lenta. De tant en tant
anem veient el camí que passa
per l'altra banda del riu, que
està tallat a la roca. Se senten
crits i exclamacions joioses
d'alegria per la felicitat que
senten alguns en trobar-se
enmig d'aquella meravella. Sóc
feliç..... !!!

L'apoteòsica arrIbada a Toès-entre-Valls (Conflent). Foto: J. Blanes El camí, fortament redreçat, passa per llocs espectaculars. Foto: J. Blanes
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Un flanqueig per una de les nombroses passareJ.Jes metàl.JJques de l'engorjat. Foto: J. Blan~s

Després de passar per un
portilló de roques molt maco,
anem baixant cap al riu entre
mig d'una verdor exuberant i
humida. Un cop hi arribem, tro
bem l'entroncament amb el
camí que agafarem a la tornada
i que és el que vèiem a la riba
oposada.

Aquí comença l'aventura...
Ponts penjats sobre el riu i
passarel.les metàl.liques col.lo
cades estratègicament en els
llocs més estrets de l'engorjat.
La majoria de la colla s'ho
passa d'allò més bé, però a
alguns altres la cara se'ls torna
groga i les cames els tremolen
quan senten aquelles aigües
que baixen furients riu avall
sota els seus peus, en precària
i inestable posició damunt d'a
quells atrevits ponts basculants!

Pel camí trobem molta gent
que pugen carregats amb ten
des. Després de pensar una
mica arribem a la conclusió que
com que l'endemà, el dilluns,
és la segona Pasqua i a França
és festa, es deuen dirigir amb
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Travessant els ponts de l'engorjat a l'estil d'Indiana Jones. Foto: J. Blanes

tota seguretat cap als llacs de
Carançà, en el límit amb la
Catalunya estricta. A les dues
de la tarda parem a la vora del
riu a dinar.

Un cop ben tips, la majoria
ja té pressa per tornar cap
avall. Tornem a passar per les
passarel.les i els ponts penjats,
fins arribar a les Penyes o
Ribàs de Carançà, on trobem la
bifurcació de camins. En aquest
punt agafem el camí de l'es
querra, que va vorejant el riu i
arribem, després de passar per
l'últim pont penjat, el més diver
tit perquè està un xic destarta
lat, a una estació d'aprofitament
de l'aigua del riu.

A partir d'aquest punt el
camí es va enfilant per la ves
sant esquerra, allunyant-se del
llit de riu. Ara s'ha tornat pla
ner, però transcorre pel mig de
la paret de roca, força atrevit,
tallat de manera semblant al del
congost de Mont-rebeL Molt

espectacular. Alguns de la colla,
els de més alçada, a vegades
tenen por de dona~se un cop
de cap de tan encaixonat com
va. Trobem algunes entrades
de mines.

Arribem a una bifurcació. El
trencall de l'esquerra puja cap
al refugi de Dona-Pa. Nosaltres
continuem pel camí tallat a la
roca i després deixem un altre
caminet a la dreta que baixa
molt fortament cap al riu.

En un punt del nostre camí,
ens trobem sorpresos per una
agradable pluja produïda pels
degotalls de la roca sota la
qual ens veiem forçats a pas
sar. No hi ha altra opció donat
l'estretor del camí. Mentre anem
caminant, veiem la bonica pa
noràmica que s'obre al davant
nostre i contemplem el petit
poblet de Llar dalt de les mun
tanyes de l'altra banda de la
vall.

Després de passar per un
petit túnel arribem a una esta
ció d'energia hidràulica. En
aquest punt podem veure les
restes de les neteges de la
Central. Aquí iniciem directa
ment la davallada cap al poble
de Toès, ja molt a prop nostre.
El camí passa per sobre la via
del tren groc mitjançant un
pont. I ara sí que tenim la sort
de veure'l, tant com l'havíem
esperat en va el matí, al pas a
nivell!

Arribem a Toès i comença a
ploviscar. Sort que l'autocar ja
ens espera, i cap a Vilanova
falta gent! Tots, sense excepció,
hem quedat ben meravellats
amb aquesta excursió i ja, de
retorn a Vilanova, anem fent
plans per a tornar-la a fer i
amb més temps. Qui sap si per
fer la travessa íntegra des de
Núria...?

Jani Ferrer
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ABADIES OCCITANES (8)

Sant Pere ~ Molssac. Foto: S. Bufí
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Evocació

En el nostre camí per les
abadies occitanes, avui ens
aturem en un indret on el pai
satge no és excessivament
interessant. Es situat en una
plana, prop de la confluència de
dos rius, el Tarn i la Garona,
en la zona baixa del Carci
(occ: Carcin, fr: Quercy). El
poble que l'envolta no té res
extraordinari, refet quasi
en la seva totalitat després
d'unes grans inundacions
del 3 i 4 de març de
1730, que van ocasionar
120 morts i van destruir
617 cases. Fins i tot l'aba
dia, si bé fou molt impor
tant en la seva època, no
té massa història gloriosa,
ja que va estar sota la
influència de Cluny durant
molts anys.

A pesar de tot, no po
dem continuar sense fer
una parada a Moissac, ja
que no tenim por d'errar
en dir que es tracta d'una
de les obres d'art escultò
ric romànic cabdals a
Europa. Referència en tots
els llibres d'art, mai no
podrem comprendre la
magnitud de l'obra si no
és contemplant les cares i
les expressions dels per
sonatges i descobrint els
detalls que la profusa
decoració ens va deixant
veure a mesura que fur
guem amb la mirada entre
els replecs de les pedres.

Llegenda i passat

Diuen que Clovis, el gran rei
merovingi dels francs, quart de
la llista i el que fou batejat l'any

ABADIA D

496 a Reims per Sant Remi,
fent entrar el seu poble a la fe
catòlica després d'una batalla
contra els visigots d'Alaric II del
regne de Tolosa, l'any 506 a
Vouillé, va prometre que cons
truiria una abadia amb mil mon
jos en record dels mil soldats
que havia perdut a la batalla.
Alaric 11, el rei visigot, que va
morir a la batalla, fill d'Euric,
s'havia distingit per la crueltat

amb la qual havia perseguit els
cristians i Clovis n'era el defen
sor.

El rei va pujar dalt d'un turó
i, per assenyalar el lloc de la

MOISSAC

fundació, va llençar la seva es
pasa, que va anar a parar al
mig d'una zona pantanosa, prop
de la confluència de dos grans
rius. I així va néixer Moissac, i
l'Aquitània i bona part del Llen
guadoc van passar a mans
franques.

Els visigots tardaren encara
més de seixanta anys en con
vertir-se al catolicisme sota el

regnat de Recared.

Realment, es creu que
la fundació de Moissac
respon a un corrent de
fundacions que durant el
segl~ VII tingué lloc a
l'Aquitània, recolzat pels
monarques merovingis,
principalment Dagobert, i
inspirat per Sant Didier,
bisbe de Cahors.

L'abadia fou poblada
amb monjos provinents del
gran monestir marsellès de
Sant Víctor, i des del pri
mer moment disposà de la
protecció reial.

Amb el canvi de dinas
tia, aquesta protecció con
tinuà i Lluís el Pietós, en
la seva època de rei d'A
quitània, reconeixia amb
documents aquesta protec
ció que, mica en mica, fou
heretada pels comtes de
Tolosa.

Moissac, però, patirà les
conseqüències de dos
fets, primer la seva situa
ció i després la seva fideli

tat a Tolosa.

Situada en una cruïlla de
camins, entre Bordeus i Tolosa,
entre la Garona i el Tarn, mu
sulmans, normands, hongaresos



Crist de Molssac al centre del timpà. S. Butí

L'any 1229, a prop de París,
a Meaux, es firmava el tractat
vergonyant per a Occitània que,
entre altres coses, deixava

L'altre gran problema de
Moissac fou la seva fidelitat a
la casa de Tolosa i quan els
senyors de la gran vila llengua
dociana es van veure involu
crats en aquella gran lluita de
conquesta per part de França,
que alguns volien amagar en
forma de croada contra el cata
risme, Moissac es va mantenir
al costat dels seus i ho va
pagar car. Simó de Montfort, el
1213, va assetjar el monestir i
els guerrers de Déu van matar,
robar, incendiar i destruir la
casa de Déu, el monestir on .
mai no havia entrat un càtar i
on l'autèntica fe catòlica fructifi
cava en les seves vessants
cultu rals i artístiques.

Moissac esdevé un important
centre de peregrinacions enmig
del camí a Sant Jaume de
Galícia, que en aquella època
adquireix una importància de
gran transcendència.

Per aquesta època es co
mença a construir el claustre i
al principi del segle XII s'inicia
la gran -obra de la porta per
l'abat Roger, 1135.

Aquest fet fou d'una impor
tància cabdal per a la vida de
Moissac. El 1063 ja és consa
grada una nova església abacial
i el 1097, el papa Urbà 11, el
predicador de la primera croa-
da, passarà uns dies a les E/s anc/ans de J'apocaJJpsl. Foto: S. Butí

dependències en recolzament a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l'abat. .

La situació, agreujada per les
lluites amb els nobles que eren
abats seculars, no es va poder
arreglar fins que l'abadia quedà
incqrporada a la xarxa de Clu
ny, el gran cenobi reformador
de Borgonya. La solemne cele
bració fou el 29 de juny de
1053 davant Sant Hug, abat de
Cluny.

i totes les hordes de pirates
van passar pel lloc i la van
saquejar.
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Moissac sense la protecció de
les muralles i, per tant, a l'a
bast de totes les hordes guerre
res que durant segles, en forma
d'anglesos, gascons, protes
tants, hugonots, catòlics, etc.,
van aprofitar que passaven per
allà per endur-se'n un record.

A mitjan segle XVI, una nova
expoliació. El rei de França
compra tots els fons i arxius de
Moissac per la seva biblioteca
particular.

El 1793, pillatge revoluciona
ri. Sembla que a l'hora d'anar a
robar a Moissac no hi valen
ideologies.

El claustre fou venut, trans
format en fàbrica i caserna. Els
soldats es van entretenir en
trencar el cap dels capitells
historiats, la cultura i l'art sem
pre els han molestat una mica.

Però la seva situació donaria
un nou disgust a l'abadia. Allò
que no havien aconseguit els
guerrers de Simó de Montfort,
les Companyies de la Guerra
dels Cent Anys ni les devasta
cions dels Hugonots, ho va
aconseguir la construcció de la
línia de ferrocarril de Burdeus a
Tolosa, que va fer enrunar el
refectori i les cuines, després
que una mobilització popular
aconseguís salvar el claustre.
Sembla increïble.

EL MONESTIR ACTUAL

El claustre

El claustre de Moissac cons
titueix realment una de les

.obres mestres de l'art romànic
a Europa. De totes les abadies
que hem vist fins ara, és l'única
que conserva un claustre nota
ble i ens costarà trobar-ne un
altre d'aquestes característi
ques. Alguns perquè no són
complets, d'altres perquè ja no
són del tot romànics, haurem
d'esperar a visitar el de Sant
Tròfim d'Arlès per poder fer
comparacions.

L'ambient, la pedra dels

capitells, les columnes, tot ple
gat dóna aquesta sensació de
pau que les atrocitats comeses
durant anys no han aconseguit
fer desaparèixer.

Capitells historiats i amb
personatges fabulosos i decora
cions florals fan les delícies del
visitant, que està encara una
mica neguitós i no acaba de
copsar tot el que veu. Perquè
resulta que el claustre de Mois
sac, una peça clau de l'art
romànic occità, té la pega o la
sort de trobar-se al costat d'una
altra obra mestra: el timpà. I el
meu consell és que cal visitar
lo un altre dia i anar-hi directa
ment, sense visites anteriors.

El timpà

Entendre el timpà de Mois
sac representa entendre el
pensament profundament reli
giós dels homes de l'edat mitja
na, en què tota la vida estava
lligada a l'entorn d'aquesta fe,
moltes vegades supersticiosa
ment i sempre lligada al poder
terrenal del seus propietaris.

Aquest contrast tan agressiu
fou capaç de crear una tal gran
bellesa, perquè si Conques,
l'altre gran timpà d'Occitània,
entra dintre del que podríem dir
estructura clàssica (un crist
justicier amb cel i infern, con
demnats i sants, judici final,
etc.), Moissac ens porta un
concepte molt més espiritual,
ens introdueix a un estadi supe
rior de l'actitud del cristià, no es .
tracta d'alliçonar el poble, d'ex
plicar-li què passarà si no obe
eix el bisbe i el comte i no
paga els delmes, sinó que ens
presenta una exaltació de la fe,
de l'adoració, de la felicitat en
la contemplació divina.

Els personatges del timpà de
Moissac estan extasiats, són
totalment feliços perquè contem
plen, estan en presència del
Crist que presideix, total i ob
sessivament l'escena. Ell és
l'únic, el més important, la resta
és innecessària, però és en
aquest segon terme on l'artista

va fer la millor oració en pedra.

Què volen més els personat
ges si ja tenen la màxima felici
tat, la possibilitat d'adorar! El
Crist, majestuós, sembla absent,
inexpressiu, dominant, rodejat
d'àngels i dels símbols dels
evangelistes amb una gran
proliferació de detalls.

"Després d'això vaig veure
una nova visió. Vet aquí una
porta oberta al cel, ... I vet aquí
que un setial havia estat posat
al cel i sobre el setial, un asse
gut. ... i entorn del setial un arc
iris... I al voltant del setial, vint
i-quatre setials, i sobre els seti
als veig vint-i-quatre ancians
asseguts, revestits de blanques
vestidures, i sobre el seu cap
corones d'or. I del setial van
sortint llamps, veus i trons,... I
davant el setial, com un mar
transparent semblant a cristall...
entorn del setial, quatre vivents
plens de rínxols pel davant i pel
darrera. El primer vivent sem
blant a un lleó, i el segon vi
vent semblant a un brau, i el
tercer vivent té el rostre com
d'home, i el quart vivent sem
blant a una àguila d'ales des
plegades. I els quatre vivents,
dels quals cadascun, un per un
té per ordre sis rengleres de
plomes a l'entorn i per sota
estan plens de rínxols."

Apocalipsi 4, 2-8

Aquest passatge exactament
és el que reprodueix el timpà
de Moissac, aquest moment
culminant de la glòria divina,
aquest cop d'efecte teatral de
l'aparició.

De tota l'escena que omple
el timpà, el que més impressio
na són els vint-i-quatre ancians,
amb les seves mirades i acti~

tud, una meravella escultòrica.
Però encara que el timpà sigui
la part més impressionant de la
porta, la llinda i els laterals
estan profusament esculturats i
hi podem contemplar les esce
nes més clàssiques: apòstols,
els pecats capitals, l'adoració
dels mags, anunciació i visita-



Timpà de l'església de Sl. Pere de Molssac. Foto: S. Butí

ció, presentació al temple, fugi
da a Egipte, etc. confereixen al
conjunt un espectacle tal que el
visitant pot veu re passar el
temps sense adonar-se'n, fent
se solidari amb els ancians de
l'Apocalipsi, contemplant l'obra
humana, però de ben segur
d'inspiració divina, d'aquesta
obra de Moissac, peça clau de
l'art romànic a Europa.

Visita

Moissac val un viatge. Ella
sola ens ha de motivar d'agafar

el cotxe i per la gran ruta de la
Garona, de Tolosa a Burdeos,
per carretera o autopista, arribar
en aquest punt.

Salvador Butí
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*************** **********************

REFUGI. BALDRIC I LLOGUER DE TENDES

Ja sabeu que la Talaia acostuma a tancar el mes d'agost. Perquè no us agafi desprevinguts, us
assabentem que si voleu anar a passar uns dies al refugi Baldric, el vocal encarregat, en Damià,
estarà a la vostra disposició al local de la Talaia, de 8 a 9 del vespre, de 1'1 al 4 d'agost, per facilitar
vos les claus i la informació pertinent. Del 6 al 12 d'agost ell mateix serà al Refugi i aleshores no
caldrà que vingueu a recollir la clau; podeu anar allà directament.

Pel que fa al lloguer de tendes, ja sabeu, també el trobareu fins el 4 d'agost a la Talaia o bé
truqueu al seu telèfon particular 893 47 43. Gràcies.
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EL IIHOBBYII D'AQUESTA PRIMAVERA

Fins ara no s'ha trobat cap
document que ens parli de si la
primitiva església romànica tenia el
seu campanar d'espadanya tal com
tenen les que encara es conser
ven. Es de suposar que sí que el
tenia, ja que les dues construc
cions es complementaven. Del que
fou el segon campanar (ara inexis
tent), sí que s'han trobat ref.erèn
cies. Els escrits ens parlen de
l'anterior temple de Sant A~toni;

diuen que tenia la seva torre-cam
panar, de base quadrada, de
pedra picada i que era situat on
ara hi ha la segona capella
entrant a la dreta i dedicada a
Sant Josep.

Un cop construït el campa
nar, els nostres avantpassats hi
volgueren col.locar un rellotge
que els senyalés les hores. Així,
el 13 de desembre de 1506,
acordaren comprar-ne un. Amb
aquest motiu varen fer una re
capta per la vila i entre els anys
1507-1509, van fer la col.locació
del rellotge i de la campana que
tocava les hores per als vilano
vins.

Quan l'any 1790 es desmun
tava aquest campanar per poder
continuar la construcció de l'ac
tual temple, es van trobar ossos
i calaveres humanes. Encara
que algun cronista d'aquella
època volia atribuir aquesta
troballa a una suposada fortale
sa que devia haver tingut el
senyor de Creixell, no consta en
cap escriptura l'existència d'a
quest senyor de Creixell, i sí"
que consta l'existència del pri
mer cementiri de Vilanova, situat
en aquella zona i que va donar
nom a l'actual carrer del Fossar
Vell.

EL CAMPANAR ACTUAL

L'any 1669 els vilanovins deci
deixen construir un nou campanar

abans de construir el nou temple.
Aquest campanar, que és l'actual,
es deu als plànols de Fra Josep
de la Concepció. Aquest frare, que
era carmelita i arquitecte, havia
nascut a Valls el 1626. A més de
traçar el campanar de. Vilanova,
també ho féu amb el temple parro
quial de Tàrrega i altres construc
cions d'estil religiós a Reus, Tarra
gona, Balaguer, Tortosa i Madrid.
A Barcelona, entre d'altres, hi va
construir una de les seves prin-

cipals obres: l'església dels Jose
pets de Gràcia.

La primera pedra es va collocar
el dia 8 d'octubre de 1670. Feia
un any, però, que el consell parro
quial, pel seu compte, preparava

els materials; varen construir una
Icalera",1 varen comprar una car
reta a Barcelona perquè a Vilanova
no hi havia cap carreter i amb una
mula comprada a Vilanova havien
traginat una gran quantitat de pe
dra per al campanar.

La construcció va durar fins a
final de l'any 1705; en aquests 35
anys passats des del comença
ment, hi va haver moltes aturades
en la construcció per manca de

recursos. Les diferents etapes
que va tenir la seva construcció
les van immortalitzar en col.lo
car-hi pedres gravades. Una
pedra a sota de la volta porta
data 1672, una altra sota el
segon cordó porta data 1674 i
una tercera gravació a la pedra
la trobem sobre el portal del pis
de les campanes, 1699. També
sota la volta, i al sostre, se'n pot
llegir una altra, 1706, quan ja
estava tot acabat, incloent-hi
l'àngel.

L'alçada del campanar és de
"258 pies" que equivalen a 51
metres, però l'alçada amb l'àngel
era de 54 metres.

Per pujar al campanar hi ha
una escala de cargol de 167
graons de pedra picada que
porten fins a la balconada prin
cipal; la part superior del cam
panar és encimbellat amb una
esfera de pedra que servia de
base al famós "Angel del Cam
panar".

Des d'aquest lloc, la vista de
Vilanova és immillorable, els
moviments són lents, l'alçada
imposa, i per companyia les

orenetes, les campanes amb el
seu so tan a prop i algunes gramí
nees que hi creixen així, com una
mata de poliol.

L'Angel que hi fou encimbellat
el dia 29 de juliol de 1705 era de
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coure i fou construït a Vilanova.
Només descansava sobre una
plataforma giratòria que el vent feia
voltar i amb l'índex de la mà dreta
n'assenyalava la dirècció. El cost
total de l'Angel fou de "442 libras,
7 sueldos y 3 dineros", que equi
valien a 1180 pessetes.

Un cop el campanar acabat, s'hi
traslladaren el rellotge i les campa
nes del vell campanar. El rellotge,
que justament tenia 200 anys, no
anava massa bé, per això l'any
1852 n'encarregaren un de nou
que començà a funcionar el primer
de gener de l'any següent. El re
llotge vell fou venut tres anys més
tard al poble d'Olesa de Bones
valls.

A mig tram de les escales,
trobem gravada a la pedra la se
güent inscripció: "RAMON POCH
1860 DE CAMPANERO", enfront
d'una finestra que li donava claror
i amb una profunditat d'un centí
metre, gravació aquesta que' hi
restarà pels segles vinents.

El campanar de Vilanova. Foto s. Forgas

Cal destacar la reproducció que
del campanar hi ha al Museu Bala
guer, reproducció d'un metre d'al
çada feta de ferro dolç i que per
met observar detalladament tots els
aspectes del campanar; fou feta
per Pablo Carbonell l'any 1886.

LA LLUCA

Una de les campanes més
populars d'aquest campanar ha
estat, sens dubte, la "Lluca", que
oficialment té el nom de "Josefa".

L'any 1886 moria a Vilanova,
als 72 anys, un compatrici ano
menat J.F. Lluch Torrents, que
havia disposat de diversos càrrecs
de cqnfiança a la vila; va ser pro
fessor i era enginyer de camins i
va participar en el disseny de la
carretera de Barcelona a Vilanova
dita de "les costes11 •

En el seu testament, el Sr.
Lluch deixava una quantitat de
diners per a col.locar un carrilló al

campanar de Vilanova, però com
que la quantitat era insuficient, la
junta testamentària va acordar
destinar els diners al pagament
d'una campana que es construiria.
Aquesta campana 11Josefa11 per al
poble fou i és la "Llucall i començà
a repicar el 4 d'agost de 1892,
vigília de la Festa Major; el seu
pes era de 1680 kg.

Tant la popular IILlucall com
l'Angel del Campanar, un dia de
mal record de l'any 1936 varen ser
destronats i llençats daltabaix del
campanar quedant molt malmesos.

L'any 1969, essent rector Mn.
Joan Casas, la campana Illa Lluca"
va ser refeta aprofitant el material
de l'antiga; quedà, però, una mica
més petita i d'un pes de 1150 kg
i va ésser col.locada al seu lloc el
dia 18 de gener del mateix any.

A més de la IILlucall
, que la

sentim repicar els dies festius al
migdia i també en altres solem
nitats, el campanar té dues campa
nes més que són les que toquen
els quarts i les hores.

L'ANGEL DEL CAMPANAR,
QUAN?

Queda pendent la recuperació
de l'Angel. No oblidem que fou
tota una institució vilanovina. Una
mostra fou la revista setmanal que
a meitat del 1885 apareixia amb el
títol de "L'ANGELET DEL CAMPA
NARII, i que se subtitulava com a
IIPERIODICH PER TOTS LOS
GUSTOS".

El seu setial, buit des de l'any
1936, espera la iniciativa i genero
sitat dels vilanovins.

Joan Lluís Sivill i Vergès

IIcalerall: pedrera; forn de calç;
clot on s'amara la calç viva.
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Ventures i desventures d'un grup de senderistes

E BAIX BRE AL SO SO ES
O FA CO URALLAT-

CA O L
B GOS

16! etapa: MONTFALCO
MURALLAT-SANTA FE
FERRAN-CASTELLFOLLIT
DE RIUBREGOS
15,680 km; 53 participants;
18 d'abril de 1993

Després de gairebé dos mesos
d'inactivitat senderista, reemprenem
avui l'itinerari que ens ha de portar
a Castellfollit de Riubregós. Hem
sortit amb un autocar de Vilanova
a les 7 del matí i després d'esmor
zar a la Panadella hem continuat
camí de Montfalcó Murallat, un
bonic poblet que ja coneixem de
l'etapa anterior.

Tot i que la darrera etapa ens
havia fet arribar a Sant Pere d'Ar
quells, avui no comencem des
d'aquest mateix punt sinó de l'en
forcall de la carretera de les Olu
gues a Sant Guim de Freixenet
amb la pista d'accés a l'esmentat
poble de Montfalcó.

I vet aquí que comencem l'eta
pa d'avui amb una empenta que
déu-n'hi do. D'entrada ja comen
cem a caminar un quart d'hora

abans del previst (no semblem pas
de Vilanova!), exactament a un
quart de deu, i sota un bon sol. El
dia promet ser interessant.

Enfilem de dret el camí del
collet de Montfalcó (572 m) i
després baixem lleugerament cap
a la vall de Sió. En arribar a ran
del rierol del mateix nom, el cre
uem mitjançant unes passeres 1
poc després desemboquem a la
carretera de Cervera a Calaf, a la
cruïlla que mena a Santa Fe de
Segarra. I seguim la vall de· Sió
aigües amunt, una vall el subsòl
de la qual és ric en aigües com ho
palesen les nombroses sínies que
podem veure en els camps pro
pers.

Entrem al poblet de Santa Fe
de Segarra (600 m alt), tranquil i
sense un ànima pels carrers. For
ma part del terme municipal de les
Olugues, i està situat a llevant,
sobre la costa dreta del Sió. Con
serva trossos de l'antiga muralla
amb un portal de grans dovelles,
just on hem anat a espetegar tota
la colla de caminaires fent parada

i fonda per reagrupar-nos. Dins
d'aquest clos abans murallat, hi ha
una torre· rectangular de l'època
medieval, i a la part més alta del
poble s'aixeca una gran casa de
tipus medieval amb afegits d'estil
plateresc.

A les deu del matí reemprenem
la caminada. Sortim del poble pel
camí del cementiri. Aviat ens ve
una forta baixada tot entrant a la
vall de Malacara i deixant enrere
el terme de les Olugues per entrar
en el d'Estaràs. Hem començat a
contemplar extensos camps conre
ats d'un verd humit i intens. De
debó que fa goig de caminar per
aquests indrets en un dia com
avui.

Tot vorejant els camps ens
anem apropant al casalot de Mala
cara i després flanquegem el turó
del mateix nom. Hem travessat
una clotada i ara anem remuntant
per l'obaga, fins que ben aviat
arribem a les primeres cases del
poblet de Ferran (680 m alt), al
límit amb la comarca de l'Anoia.
Són les 11 del matí.
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Encetant camí cap a Santa Fe amb MontfaJcó Murallat al fons. Foto: B. Forgas

Tot tafanejant pels escassos
carrers del poble, ens adonem que
moltes cases porten un renom: ca
les Noies, cal Cisteller... Tot co
mentant-ho en veu alta encetem
conversa amb un senyor que ens
diu que precisament ell és el nét
de l'últim cisteller que hi va haver
al poble i que aquesta activitat allà
ja s'ha perdut. I xerrant, xerrant,
resulta que coneix Vilanova i que
fins i tot el seu gendre hi treballa,
a l'Institut de Batxillerat com a
catedràtic de Filosofia. Res, que si
et descuides, trobes parents per tot
arreu!

Passat el quart d'hora regla
mentari de reagrupament, deixem
aquest simpàtic poblet i continuem
camí enllà, un camí que durant



Blanca

vera, que aprofita la tranquil.litat de
l'entorn per assajar els seus cants.
I sona de meravella! Es tracta del
Cor Kodaly, compost per un grup
de noies no més grans de 15 o 16
anys dirigides per un xicot també
molt jove. Embadalits per aquests
harmoniosos cants (que algú amb
molt mala fe gosa comparar-los
amb el nostre il.lustre cor de Car
nestoltes!), no ens adonem que
s'ha fet l'hora d'anar a trobar l'au
tocar perquè ens torni a casa.

I així ho fem. A les quatre i deu
minuts (10 minuts de retard, perdo
na Agustí!) , carretera i manta i cap
a Vilanova. Ha estat una excursió
asolellada, relaxada i feliç!

L'edifici del priorat, aixecat al
començament del segle XVIII pels
monjos de Sant Benet de Bages
sobre edificacions més velles, s'ha
transformat avui dia en una acolli
dora casa de colònies. Precisament
hi fa ~stada aquest cap de setma
na que hi som nosaltres una colla
d'un conjunt coral de noies de Cer-

L'església, abandonada però en
vies de restauració, és un edifici
romànic, de planta de creu llatina,
amb la capçalera o absis quadrat
i paraments ornats exteriorment de
lesenes i arcuacions cegues. La
porta de l'església, a la part de
migdia, la precedeix un pòrtic gòtic.
Dóna relleu al conjunt un ample
campanar d'espadanya, de tres
arcs.

ció de Castellfollit.

Just en travessar l'altiplà de
Millars hem canviat, sense adonar
nos, de comarca. I així hem passat
novament a l'Anoia, i hem entrat
també en el terme de Castellfollit
de Riubregós; de fet serà una
incursió molt breu ja que passat
Castellfollit ja entrarem al Solso
nès, en la propera etapa.

Uns minuts més tard veiem
enfront el caseriu de cal Mill~rs,

passem per sota de les cases que
el formen i moments després tro
bem un pal indicador que ens diu
que Castellfollit queda a una hora
de camí. Agafem direcció nord-oest
vorejant la fondalada dels plans de
Coleta i xino-xano ens plantem en
un tres i no res davant del mas de
cal Guinard, on fem una parada
reglamentària, estona que alguns
aprofiten per fer quatre farigoles
per a la sopa, molt florides i oloro
ses, i la gran majoria per descan
sar sota una esplèndida alzina que
ombreja el camí.

Després de dinar (per pair), ens
arribem al Priorat de Santa Maria,
a un quilòmetre escàs de la pobla-

Aquest ha estat el darrer rea
grupament abans de finir la traves
sa. Ara veiem la vall de cal Mar
çà, tributària del Llobregós, i
després entrem en una vall subsi-
diària del torrent Magre, i anem Els camInaIres arrIben a Santa Fe. Foto: B. Forgas

baixant ja decididament camí de
Castellfollit, final d'etapa. Aviat
veiem les primeres cases del poble
(485 m alt), enclotat, dominades
pel seu castell situat en el puig
Erols. La majoria de caminaires hi
van de dret de cara a la menjado
ra, un petit grup ens aturem a la
vora del camí, abans d'arribar-hi,
on una zona condicionada per a
fer-hi costellades ens acull per a
dinar (i no costelles, precisament!)'
Són exactament 2/4 de 2 quan
arribem els darrers de la colla.
Hem mantingut una bona marxa,
com es pot veure, ja que hem
arribat mitja hora abans de la pre
vista.

una bona estona ens farà sentir a
la glòria. Tot pujant lleugerament,
comencem a creuar l'altiplà de
Millars (685 m). La panoràmica
que se'ns ofereix és immillorable,
tranquil.la i relaxant com poques
hem trobat, tot el que es divisa
fins a l'horitzó és un verd tendrís
sim de camps de blat (o d'ordi),
com un mar d'onades verdes sota
un sol resplendent. Una autèntica
delícia.
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17! etapa: CASTELLFOLLIT DE
RIUBREGOS-SANTUARI DE
PINOS (ARDEVOL)
15,920 km; 90 participants;
23 de maig de 1993

Fa gairebé dos anys comen
çàvem aquest llarg _recorregut
d'etapes diverses que ens han
portat del Baix Ebre al Solsonès,
comarca que avui coneixerem.
Dos anys durant els quals' hem
travessat i conegut molta part de
país, al centre geogràfic del qual
ens proposem d'arribar avui,
donant per finalitzat aquest sen
der GR-7-1, i així doncs, les
nostres aventures senderistes fins
a un nou curs, almenys això
esperem.

Hem sortit de Vilanova amb
dos autocars a les 7 del matí.
Avui som més caminaires que en
la darrera etapa i a més ens
acompanyen cinc més que faran
ruta en autocar. No hem parat a
esmorzar fins que hem arribat al
mateix Castellfollit de Riubregós,

i hem iniciat l'etapa enfront ma
teix del bar La Torre quan eren
1/4 de 10 del matí.

-Hem travessat el Llobregós a
gual i hem continuat aigües
amunt, per un senderol flanquejat
de pollancres. Ens anem enlairant
de mica en mica mentre podem
gaudir de la panoràmica dels
camps de la vall del Llobregós,
en la seva confluència amb la del
torrent Bó.

Tot salvant algun collet mentre
el camí planeja i puja suaument,
anem a creuar el torrent de Can
Tonic (550 m), punt on fem un
curt reagrupament, que per als
de la cua ja no arriba ni tan sols
a ser-ho, ja que els tiramilles de
sempre sembla que portin un
cuet al cul i no donen temps ni a
reposar als últims.

A partir d'aquí sembla que el

camí s'engresca a pujar, i tot i
que suaument, ja no deixarem de
fer-ho fins arribar al Santuari de
Pinós. Pocs minuts després del
torrent, veiem la masia de Can
Tonic. El senderol s'interromp pel
tallafocs d'una línia d'alta tensió
(630 m). Abandonem el terme
municipal de Castellfollit i entrem
en el de la Molsosa, seguint el
límit amb el de Torà. Poc des
prés entrarem en el de Pinós,
per bé que ens mantenim en la
ratlla del límit amb el de Torà.

Salvant obstacles de tallades
d'arbre i alguna zona de pinassa,
arribem al davant d'una masia
abandonada, pràcticament derruï
da (660 m). Tot fent camí ens
aniran quedant a la dreta les
valls del torrent de Morros, del
Fitó, de la Torre... I quan ens
adonem ja som al capdamunt de
la llarga pujada (725 m), fem un
petit sifon i n'aconseguim una
altra (795 m). Això s'anima!

Arribem finalment en una cruï
lla de camins situada davant del
cementiri de Pinós (785 m). Un
camí transversal és el GR-7 i un
altre que surt pel costat d'un
gran roure porta al poblet de
Pinós. De fet és en aquest punt
d'enllaç dels dos GR, 7 i 7-1, on
s'acaba la nostra ruta del Baix
Ebre al Solsonès. Un moment
esperat com aquest pensem
nosaltres que es mereix unes
paraules dels nostres caps (cap
d'expedició i president de l'entitat
-que també ens acompanya-) i un
detallet com unes pastetes i un
brindis amb xampany... Però no
és el cas nostre. Els dos s'esca
quegen i per més que insistim no
hi ha res a fer. Ni breus paraules
ni xampany. I per no quedar-nos
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La llinda de la portalada de l'hostal del Santuari de Pinós. Foto: B. Forgas

plantats allà continuem per a
finalitzar la ruta al santuari de
Pinós. Així és que continuem per
darrera la capella del cementiri,
un sender que porta· al Santuari.

A la dreta ens queda ara una
bona perspectiva del proper poble
de Pinós, i a la sortida d'un re
volt ja comencem a veure les
edificacions del dit Santuari. Ara
serà una continuada pujada fins
arribar-hi.

I fem cap finalment a l'espla
nada que hi ha al davant seu. I
us pensàvem que seríem sols,
allà? Avui precisament, tercer
diumenge de maig, coincideix en
la data que tradicionalment la

gent de Cardona hi va en pro
cessó, i tant l'esplanada com el
santuari o el mateix hostal estan
plens a vessar. Nosaltres ja co
neixíem aquests indrets per la
nostra antiga travessada del GR
7 pels volts del 84/85, però el
santuari no recordem haver-lo
trobat obert aquell dia que hi
arribàrem. Així que, aprofitant la
romeria, entrem a fer un cop d'ull
al sobri però acollidor edifici que
conserva, a pesar de les destros
ses de la guerra civil (o incivil
com ens diu l'Agustí en el dos
sier), la imatge de la Verge en
un cambril.

El cim de la serra és un punt
de - contemplació panoràmica
extraordinari si ensopegues un

dia clar: serra del Cadí, Port del
Comte, el Verd, el Pedraforca,
els rasos de Peguera, el Puig
mal.. . Totes les serralades i ser
rats menys importants dels quatre
punts cardinals els pots observar.
Realment som al centre geogràfic
del país.

Una nombrosa colla havia en
carregat amb antelació el dinar a
l'hostal. I allà es queden esperant
el torn. Un grup més reduït anem
de pobre i busquem un recer om
briu per atacar amb decisió la
carmanyola i l'entrepà. Per fer-ho
més atractiu, acabem celebrant la
culminació de l'etapa i amb ella
el final del GR-7-1, del Baix Ebre
al Solsonès, amb el tast d'un
bocí de plum-cake casolà i unes
gotets de xampany que ens re
partim com a bons germans i
companys de caminades.

Després anem baixant xino
xano cap a Ardèvol on ens espe
ren realment els autocars ja que
no els ha estat possible d'arribar
fins a dalt a Pinós. I com que
encara ens queda temps i no es
tem prou cansats, anem a pujar
a la gran torre de guaita rectan
gular, probablement anterior al
segle XI i consolidada recent
ment, des de dalt de tot de la
qual albirem una gran panoràmi
ca i sobretot el conjunt de cases
i del temple proper.

I aquí s'acaba el nostre itine
rari pel centre de Catalunya. Ara
ens toca descansar els mesos
d'estiu i a esperar que a l'Agustí
i tota la junta de la secció de
Senders se'ls encengui la llumeta
perquè tinguin un bon encert en
escollir el proper GR que ens
toca fer. Perquè no pensem pas
rendir-nos, oi que no? Que no
decaigui l'ànim i, fins el proper
curs!

Blanca

********************************
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,ACTVI ATS
SCALADA

Del mes d'octubre de 1992 al maig de 1993
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Gorges de Todra (Marroc)
Pilar Couchard
Via: IIClàssicall , variant IIGEAM" (Ls i Ls)
per Angel V., Agata O. i Jaume S.

Miquel i Aleix O.

Pedraforca (Campament d'Hivern)
· Cara Nord

Via: IICerdà Porskoski ll

per Andrés O., Angel V. i Jaume S.
· Cara Sud

Via: IIEstimball"
per Jordi L. i Manel V.

· Dent de Cabirols
Via: IICivis Genísll

per: Mercè M., Joan T., Toni C.
Jordi V. i Roger A.

Mont-rebei
· Paret Aragó

Via: "Cistus Albidus"
per Manel A. i Toni M.
Via: "Santiago Domingo"
per Angel V. i Andrés O.

Ordesa
· Esp. Gallinero

Via: "Zarathustra ll

per Jordi L. i Manel V.

ontsec d'Ares
· Roca Regina

Via: 1!! Integral Absoluta "Ariadnall

per Jordi L., Pep F., Angel V. f Jaume S.
Via: IISeirall

, li!! ascensió
per Pep F., Angel V. i Jaume S.
Via: 1I0limpia"
per Roger A., Angel V. i Jaume S.
Via: IINew Agell

per Angel V. i Jaume S.
Josep P., Jordi L. i Manel V.

Via: liLa vida en el filo ll

per Angel V. i Jaume S.
Via: "Ariesll

per Angel V. i Jaume S.

Peladet

Via: IIDestellos"
per Jordi L., Angel V. i Jaume S.
Via: "Empatxo de Garnatxoll

per Jaume S. i Angel V.
Via: 11 Maragdall
per Pep F. i Angel V.

Paret de les Bagasses
Via: "José Luis Arrabal", 2a ascensió
per Angel V. i Jaume S.
Via: "Escaleras al cielo"
per Angel V. i Andrés O.
Via: "Merchely"
per Josep P. i Roger A.
Via: "Merchely-Castanya-CADE"
per Angel V. i Jaume S.
Via: IIEscaleras al cielo-Atlantida-Angladall

per Angel V., Pep F. i Andrés O.
Via: IISupertrampll
per Andreu F. i Lurdes M.

Mercè M. i Roger A.
Via: IISergioll (falsa feixa)
per Marcel.lí F., Kili i Carlos A.
Via: "Reina Puig" (falsa feixa)
per Angel V., Agata O. i Lurdes M.

Jordi L., Jordi M. i Joan T.
Via: "CADEII (falsa feixa)
per Andreu F. i Roger A.

Jordi V. Josep P. i Jaume S.
Via: "CADEII
per Toni C., Joan T. i Roger A.

Vilanova de Meià
. Roca dels Arcs

Via: IIPrincesa estelarll

per Andrés O., Angel V. i Jaume S.
Via: IIDesequilibrio mentalll

per Jordi L., Angel V. i Jaume S.
Via: IIBambol1l

per Toni M. i Jordi V.
Angel V., Aleix O. i Roger A.

Via: IIBlack Sabathll

per Jordi L., Angel V. i Jaume S.
Via: IINewsll

per Jordi L. i Manel V.
Angel V. i Andrés O.
Josep P. i Jaume S.

Via: "Staell
, per Jordi V. i Roger A.

Via: IIWild planet"
per Angel V. i Andrés O.

Jordi L., Roger A. i· Toni C.
Roger A i Andreu F.

Via: 11Corre-foc11

per Toni M., Josep P. i Jordi V.
Roger A. i Jaume S.

Via: "Passatgers del ventll

per Pep F., Isabel G. i Jaume S.
Via: "Tierra de Nadiell

per Isabel G. i Jaume S.
Angel V. i Roger A.
Domin i Jaume S.



(cont) Vilanova de Meià

· Roca dels Arcs
Via: "Chica del Martini"
per Roger A. i Josep P.
Via: "Rampes invertides"
per Roger A. i Josep P.
Via: "Tom Sawyer"
per Roger A. i Josep P.
Via: "Cabra blanca"
per Marcel.lí F., Josep P. i Jordi V.

Jordi L., Andreu F. i Roger A.
Josep P., Jacinto i Antonio

Via: "Tàrrega"
per Joan T., Jordi M. i Jaume S.
Via: "Necromicon"
per Pep F., Lurdes M. i Toti

Joan B., Kili i Ernesto
Via: "Navarro"
per Agata O. i Angel V.
Via: "Canel"
per Joan T. i Roger A.

Toni C. i Josep P.
Mercè M. i Roger A.

Montserrat
· Paret de l'Aeri

Via: "Reencuentros"
per Manel V. i Jordi L.
Via: Barra Lliure"
per Jordi L. i Roger A.

Angel V. i Jaume S.

· Patriarques
Via: "Alfanhui"
per Joan S. i Angel V.

· Paret de Diables
Via: "Flip matinal"
per Jordi L. i Manel V.

· Cavall Bernat
Via: "Anglada Guillamon"
per Jordi V., Ramon C. i Jordi L.
Via: "Puigmal"
per Roger A., Andreu F. i Toni M.
Via: "Punsola"
per Ernest, Kili i Jaume S.
Via: "Reina Montesinos"
per Vicenç B, Anna B. i Jordi M.
Via: "Pérez Vergès"
per Lurdes M. i Marcel.lí F.

Isabel F., Agata O. i Angel V.
Via: "Normal"
per Aureli C., Joan T. i Alex

Toni C., Helen i Carlos A.

· Miranda de les Bohigues
Via: Montpart
per Toni C. i Jordi L.
Via: "Garcia Vidal"
per Toni C. i Jordi L.

· La Prenyada
Via: "Gómez Xalmet"
per Joan T. i Toni C.

Ports de Beceit
. Roques Benet

Via: "Mas Colomer" (la llastra)
per Jordi V. i Ramon C.

Roger A. i Andreu F.

. Moles del Don
Via: "Solstici d'hivern"
per Anna B., Agata O. i Angel V.

Mercè M., Joan T. i Angel V.
Via: "Picasso miró les tàpies"
per Anna B., Agata O. i Angel V.

Roger A., Jordi V. i Andreu F.
Via: "Passió per les birres"
per Isabel G. i Jaume S.
Via: "Deja al cliente satisfecho"
per Isabel G. i Jaume S.
Via: "Anarcoma"
per Anna B., Angel V. i Jaume S.
Via: "0bsessió contínua"
per Toni C. i Mar

Josep P. i Roger A.
Via: "Angel de Cuir"
per Carlos A., Kili i Ernest

Toni C., Jordi M. i Mercè M.
Joan T. i Vicenç B.

Via: "Tintin a les moles"
per Toni C., Vicenç B. i

Ernest, Kili i Carlos A.
Joan T., Vicenç B. i Helen
Toni C., Jordi M. i Mercè M.

VIES DE DIFICULTAT:

7 blc "Mery Plexiglas" - Els Tres Pilons- La Riba,
per Jaume S.

7 blc "Enemiga miall
- P. Talaia,

per Lluís C i Jaume S.
7 blc "Passada Olímpica" - Can Ximet

per Jaume S.
7 b "Pique Niqueli - Can Jorba, Montserrat

per Lluís C.
7 b "Sikahudur" - Can Jorba, Montserrat

per Lluís C.
7 b "Amorrat al piló" - Cal Grau, La Riba

per Jaume S.
7 b "Je. suis desolé" - Els tres pilons, La Riba

per Jaume S.
7 b "EI rojo que no es cojo" -Llosa Negra, La Riba

per Lluis C. i Jaume S.
7 b "EI Oeste" - P. Talaia

per Lluís C. i Jaume S.
7 b "Tarzan" - P. Talaia

per Jaume S. i Lluís C.
7 b "Todo es posible en domingo"-La Xima,La Riba

per Jaume S.
7 b "Comando violeta" - La Xima, La Riba

per Jaume S.
7 b "Mis padres escuchan a .los Rolling Stones"

La Riba, per Lluis C. i Jaume S.
7 b IIEspeleo disidents" - Penyes

per Jaume S.
7 b 11 Rei del Mambo" -La Cúpula, Vilanova de Meià

per Jaume S.
7 alb "Gigololo" - P. Talaia

per Lluís C. i Jaume S.
7 alb "Llei del Ciment" - P. Talaia

per Jaume S.
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7 alb "Ampostia" - Moles del Don- Ports de Beceit
per Jaume S.

7 alb "Veneno en los ojos" - Can Jorba, Montserrat
per Lluís C.

7 alb "EI último mohicano" - P. Talaia
per Lluís C., Jaume S. i Domin

7 alb "Un africano ..."- Can Jorba, Montserrat
per Lluís C.

7 alb "Petit però eixerit" - Can Tonigròs - Siurana
per Lluís C. i Jaume S.

7 alb "Kim Alonso" - El Riu, La Riba
per Lluís C.

7 alb "Amanece que no es poco" - La Xima
per Jaume S.

7 alb "Boulevard de la Mort", Cal Boig - Mont-ral
per Jaume S.

7 alb "Sostres" (fins dalt) - P. Talaia
per Jaume S. i Lluís C.

7 a "Siscosis" - P. Talaia
per Jaume S. i Lluís C.

7 a "Contagio de Triquinosis" - Can Ximet
per Lluís C.

7 a "Sang i fetge" - L'êscenari, Mont-ral
per Jaume S. i Lluís C.

7 a liLa chica de la puerta 16"- El pedestal, La Riba
per Lluís C. i Jaume S.

7 a liLa puta bara" - La Rabal - La Mussara
per Lluís C.

7 a "Ensalada Metàlica" - Le petit Gorge - Todra
per Jaume S.

7 a "Hawai" - Font-rubí
per Lluís C.

7 a 11 Roja, Picant i Calenta" - Cal Boig, Mont-ral
per Jaume S.

7 a "Jugant amb foc" - Can Tonigròs - Siurana
per Lluís C. i Jaume S.

7 a "Robin Hood" - La Llosa Negra, La Riba
per Lluís C. i Jaume s.

7 a "Rasputín" -Penyes de Can Marcer
per Jaume S.

7 a "No cal picar" - Cogollons
per Jaume S.

7 a "Cimber boys" - Cogollons
per Jaume S.

7 a "Acebicidio" - Els Gegants per darrera -Mont-ral
per Jaume S.

7 a "Dresden" - Secteur TCF, Buoux
per Jaume S.

7 a "TCF" - Secteur TCF, Buoux
per Jaume S.

7 a "Bisesua" - Forat de les Meuques
per Jaume S.

FEDERACIO D'ENTITATS EXCURSI·ONISTES DE· CATALUNYA

NOUS PREUS DE LA LLICENCIA ESPORTIVA PER AL TERCER
QUATRIMESTRE DEL 1993

Com a conseqüència de les gestions efectuades prop de l'empresa Commercial Union, s'ha
aconseguit que per al tercer quatrimest~e del 1993 l'import de la pòlissa d'assegurança que la FEEC
té contractada amb aquesta empresa es vegi sensiblement reduïda, en les tres categories (grans,
juvenils i infantils), sense que es modifiqui cap de les condicions ja establertes:

Cal tenir molt en compte que aquesta reducció d'imports solament afecta a l'assegurança amb
l'empresa Commercial Union i que solament és d'aplicació des del dia u de setembre al trenta-u de
desembre, ambdós inclosos. Així doncs, la nova relació de preus a partir del dia 1 de setembre i fins
al 31 de desembre és la següent:

LLICENCIA AMB ASSEGURANÇA DE COMMERCIAL UNION

Grans .
Juvenils .
Infantils .

3.200 ptes.
2.900 ptes.
1.800 ptes.

LLICENCIA AMB ASSEGURANÇA MGD (SOLAMENT ESPANYA)

Grans .
Juvenils .
Infantils .

4.300 ptes.
4.100 ptes.
1.1"00 ptes.

LLICENCIA AMB ASSEGURANÇA MGD TOT EL MON TOT L'ANY

so

Grans .
Juvenils .
Infantils .

LLICENCIA TEMPORAL (48 HORES)

Solament és aplicable als casos reglamentàriament
previstos .

7.100 ptes.
6.900 ptes.
3.900 ptes.

200 ptes.



ORIGEN I FEMINITAT
DELS TORRENTS

DEL MUNICIPI

Obres del pont del c. de l'AIgua sobre el Torrent de la Ramusa. Foto: V. Carbonell

Quan es van començar les
obres de la ronda d'Europa
(que del passeig Marítim enlla
ça amb la carretera de Sitges),
fou necessari creuar el ferrocar
ril per mitjà d'un túnel, que una
vegada forjat a celobert va
ésser introduït pam a pam en el
seu definitiu emplaçament grà
cies a tècniques innovadores
que van fer badar molta gent
durant una bona colla de dies.
AI mateix temps es va construir
un ample pont sobre el torrent.
Poc després, en aquest pont
van plantar-hi un cartell que
diu: IITorrent de Pierall

• Que
malament ens sona aquesta
denominació, quan sempre hem
dit torrent de la Piera! Així,
amb l'article femení.

Heu posat atenció en els
noms dels nostres torrents?
Tots són femenins. Comproveu
ne la resta: torrent de la Paste
ra, de la Terrrosa i de la Ra
musa. I hem de notificar que
cap dels quatre estan ben es
crits en el darrer plànol urbà
editat per l'Ajuntament l'any
1992! No tan sols es van deixar
l'article, sinó també la preposi
ció, així: torrent Piera, torrent
Pastera, torrent Terrosa, torrent
Sant Joan... Aquests criteris
produeixen pena. Ens queixà
vem d'èpoques passades per
què ens havien destrossat la.
toponímia (Villanueva, Ribas,
Cañellas, Cubellas, etc.). Avui,
quan gairebé tot s'escriu en
català, es fa tan malament com
es pot. No tenim cura.

Bé, deixem de lamentar-nos
i anem al gra. De cursos d'ai
gua que porten la forma feme-

nina, n'hi ha exemples ben
coneguts: la Tordera, la Muga,
les Nogueres i la Valira. La
forma femenina d'aquests rius
té la seva explicació i no entra
rem en detalls. Però en el cas
dels nostres torrents, a més de
l'article femení, hi tenim l'es
mentada preposició, que indic~

el lloc d'origen o procedència
de cadascun d'ells. En poques
paraules, adverteixen de l'indret
d'on baixen, com succeeix amb
el mateix torrent de sant Joan
(altre nom de la Ramusa), que
es denomina així perquè passa
per Sant Joan. O de la riera de
Vilafranca, que procedeix d'a
quella ciutat, corrent també
conegut per de Canyelles pel
fet de passar pel costat d'aquell
poble.

El cas de la Pastera té un
exemple a la veïna Sitges. Era
el nom que portava l'actual
fondo de les Oliveres o de Sant

Quintí, que en el segle XVI
s'anomenava IItorrente voccato
de Aiguadolç, qui discurrit de
la Pasterall

, millor dit, que bai
xava de la Pastera. MUNTA
NER creu que el nom deriva
d'una comparació del torrent
(encaixonat amb parets en
forma de talús) amb una paste
ra, cas semblant d'EI Pasteral
(La Selva); però som del parer
que si a Sitges, en el segle XV,
ja existia un lloc que portava el
nom de lisa Pastera" , el torrent
devia agafar el nom de l'antic
indret,1 no al revés. Es a dir, la
Pastera sitgetana era un fondal
(per comparació de forma), on
devia començar o passar el
susdit torrent i ara aquesta
porta altres noms. A la Cerda
nya i al Conflent també existei
xen llocs d'un origen semblant,
com són el "Clot de la Pastera"
i el "Comell de la Pastera" .2

On era la Pastera vilanovi-
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Pont sota la via per la ronda d'Europa al costat del torrent de la PIera, 1988. Foto: V. Carbonell
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Entrada del soterrament del Torrent de la Pastera al seu pas per la ciutat, 1977. Foto: J. Blanes

na? Tot i que és documentat
des del segle XV, no tenim
dades de la seva situació.
Quan l'any 999, Gombau de
Besora es féu amb la Marítima
d'Olèrdola, esdevenint el primer
senyor de Cubelles,_ les terres
adquirides corresponien a la
costa penedesenca que com
prèn des de Segur fins al tor
rent que baixava a la IIViUa
Episcopal ll (a la Geltrú), mar
cant aleshores el límit secular
(quasi bé mil.lenari) del terme
de Cubelles amb el de Ribes i
que després fou el de Vilanova
amb la Geltrú, fins que s'esde
vingué la unió. Les aigües del
que després es va dir torrent
de la Pastera tenen el seu
origen a l'entorn del mas de
l'Artís, mentre que la part baixa
del mateix torrent era coneguda
des d'antic per torrent de la
Geltrú (pel fet de passar pel
costat d'aquest lloc) o del Cau
de la Guineu. Posteriorment,
l'any 1591, la partida del tor
rent de la Pastera no era lluny
del Pas del Bou, circumstància
que demostra que la seva de
nominació venia de la part alta
del seu curs, tal vegada prop
de l'inici o, a tot estirar, dels
encontorns del mas d'en Perris.
AI segle XVIII, l'actual nom ja
es donava a tot el torrent, fins
a la seva desembocadura a "les
Botigues de Marl

, prop de Illa
Fassina"..

Pel que fa al torrent de la
Piera (que té la seva capçalera
en el terme de Ribes), el lloc
de pas és indubtable, ja que
l'any 1408 es té notícia del
II10co voccato la Pierall

, que el
1552 limitava a llevant amb el
torrent i a tramuntana amb el
IIcamí de la Magdalenall

• En el
Capbreu de 1591, la "partida de
la Piera" afrontava amb el
IItorrent de la Piera i l'heretat
de Carro, el Camí Reial a Sit
ges (o de Vilanoveta), el camí
de la Magdalena i el camí a
Carro (actual carretera de Ri
bes). Aquesta dilatada partida
persistia en el Cadastre de
1739 i en el Delme del Castell
de la Geltrú de l'any 1819.
Aquesta demarcació era a lle
vant de la moderna barriada del



Tacó i va donar nom al torrent
que, ajuntant-se amb el que
baixa de Santa Magdalena,
travessava l'indret de la Piera,
el mas Bertran dels Torrents, la
masia Torre'nts (ambdós des
apareguts) i finia a l'Estany de
la Geltrú o de Sant Cristòfol.
L'etimologia de la Piera és prou
coneguda, per derivar del mot
llatí "apiaria", que vol dir "abe
lIar" o "l1oc d'abelles", potser
molt abundants en passades
centúries. .

El torrent de la Terrosa
recull les aigües de Carro, So
lers, Xoriguera, Vilanova, el
mas d'en Serra i Solicrup, pas
sa pel costat de les Roquetes i
desguassa en el torrent de la
Piera, on abans existia la masia
Torrents. Antigament conegut
per torrent de Ribes (1591),
no fa molts anys s'ha vist bate
jat per torrent de Solers i
torrent de la Masia Nova i fa
poc ha estat rebatejat per t1riera
(o torrent) de la Fitall

, pel sol
fet d'haver-hi una vella fita de
terme en la cruïlla del camí de
Sitges. Sense comentaris. Ter
rosa és una zona que conté
terra, que sembla de terra o
que té color de terra. L'aigua
terrosa és aquella que ve tèrbo
la, bruta de terra. El nom de la
Terrrosa, aquest torrent el pren
pel fet de circular per un lloc on
les timbes de terra s'han utilit
zat per fabricar rajo~es en més
d'una bòbila, ara totes tanca
des.

Finalment, el torrent de la
Ramusa, de Sant Joan o del
mas Torrat, té la seva capçale
ra en el vessant de llevant de
la Talaia, portant el nom d'un
paratge conegut des del segle
XV amb la grafia 11 Ramusa"
(sense l'article). AI capdavall del
seu curs formava l'Estany de
Vilanova o de Ramusa, però el
lloc de "Ramusall era més
amunt de Sant Joan, prop de la
Bassa de Creixell, ja que l'any
1725 1110 torrent de Ramusa"
era situat a ponent de l'ermita,
de la partida d'Enveja, del Ban
derer i era travessat pel camí
de l'Aragai (o dels Molins),
confirmant que baixava d'un lloc
més sobirà que duia l'esmentat
nom. També surt documentat
com torrent d'Enveja pel fet de
creuar les terres jurisdiccionals
de la quadra i fins i tot per
torrent d'Adarró, per ésser el
límit oriental d'aquesta altra
demarcació. No obstant, durant
el segle XVIII, la "partida de
Ramusa" era situada a l'entorn
de l'Estany del mateix nom, ja
oblidada l'antiga localització.
Com podem comprovar, l'article
femení no l'hem vist documen
tat fins ara. Quant a l'origen del
topònim, l'amic Xavier Garcia
creu que és un derivat de "ra
matgell

•
3 Es molt possible que

tingui raó, ja que la paraula
llatina IIramosus" vol dir II ra
mós", que, juntament amb "ra
mut -udall

, són derivats de ram
i IIramulla" és un conjunt de
branquetes, de rama menuda.4

En canvi,' els parònims "remuc"
i "remussa" són accions de
remugar i rondinar respectiva
ment, mentre "remulla" és sinò
nim de gorg, aigua entollada
(?), tal vegada més adient per
un corrent intermitent com el
nostre torrent.

En resum, els torrents no
són femenins, sinó que els llocs
d'origen tenen la forma femeni
na. Queda qüestionat el cas de
la Ramusa, ja que fins ara no
se sap exactament què vol dir
aquesta paraula i per tant ase
xual.

Vicenç Carbonell i Virella

NOTES:

1. "Eis noms de lloc del terme
de Sitges i de les terres
veïnesll

, núm. 1342, pàg.
131, 1986.

2. Joan COROMINES, "Diccio
nari Etimològic i Complemen
tari de la Llengua Catalana",
VI, pàg. 329, 1986.

3. liLa vida marinerall
, pàg. 142.

4. COROMINES, ibídem, VII,
pàg. 76, 1987.

********************************

BIBLIOTECA
Recentment han ingressat a la biblioteca de l'entitat els volums de la HISTORIA NATURAL DELS

PAISOS CATALANS. Aquesta col.lecció, editada per la Fundació Enciclopèdia. Catalana, consta dels
següents títols:

Geologia I
Recursos geològics i sòl
Plantes inferiors
Fongs i líquens
Plantes superiors
Vegetació
Invertebrats no artròpodes
Registre fòssil

Artròpodes I
Artròpodes II
Peixos
Ocells
Amfibis, rèptils i mamífers
Sistemes naturals
Sistemes naturals

Aquests llibres, amb dibuixos esquemàtics i abundants fotografies en color, un cop fitxats, estan a
la disposició del socis.

Josep M. Also
Secció de Cultura
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Fa un any, per Sant Joan,
ens vam posar a fer aquesta
via; se'ns va donar molt bé"
vam fer fins el quart llarg amb
una jornada sencera, vam dei
xar una corda fixa per damunt
del gran desplom. L'endemà
comença el ball de "yumars"
per dotar el desplom. Quan
començo a tocar la paret, a
prop de la reunió, m'adono que
a la corda, a causa del frega
ment amb la paret, s'hi ha fet
una flor o una margarida! Em
puja l'adrenalina a cent, arribo
a la reunió. He tornat a néixer!

Munto una altra vegada l'aeri
i baixo amb silenci, deixem la
corda a la paret, ja tornarem
després del Capitan, no val la
pena que ens hi fem mal.

Durant aquest any, hem
pujat a les vies mitològiques
com la via Olimpia, l'Aries, la
Seira, fins i tot hem obert una
via nova, la via Ariadna, dedica
da a la filla del Jordi Lozada.
Ens queden les grans, la via
Thor i la Ball de Rams.

Molta gent va al darrera de
la via Thor, que té només una
sola repetició. La nostra corda,
que vam deixar fixa, desapa
reix. Després ens assabentem
que l'autor de la desaparició ha
estat un "gabatxoll , que va fer
un intent fins a la sisena reu
nió.

Divendres al matí, enredo el
Pep i marxem al Pedalet per
acabar la trilogia: la 11 Destellosll ,
la IIEmpacho de Garnacholl ,
només ens queda la Via IIMa
ragdall . Veiem el cotxe del IIga
batxoll a la Regina. Sí senyor,

s'ha tornat a penjar a la Thor
en solitari. "Chapeau"!

Baixem del Pedalet. La via
Maragda és una pesada, els
'seguros' a Pequín... El IIgabat
XOll a la Thor ja ha passat la 5~

tirada. Tornem el dissabte a la
Regina per acabar la via Ariad
na. Un altre personatge, l'amic
del Joanet, el Pep Massip "Nijoll
es posa a la via "Génesisll amb
el Pato. Mai no havia vist tanta
gent a la paret, el francès surt
al cim aquest mateix dia, però
no per la via Thor, sinó per la
via "Gwendal ll .

AI "Nijo" li passem un cro
quis de les vies de la Regina,
en un sopar li parlo d'unes
fissures que hem vist per obrir
una via i ell, sense vergonya,
obre una via amb solitari, va
tocant la Thor.

Ens diuen que el "Moreno" i
la Toni es posen a la Thor amb
un gran IIpetate", tot va bé fins
a la 3~ reunió, una pedra que
cau, la corda que peta, i la·
pobre Toni que té sort amb el
"piano" que li passa per sobre.

Un cap de setmana llarg, el
divendres al migdia, sortim el
Jaume i jo a les sis de la tarda.
Ens posem a la famosa via
lleugers de pes, en menys de
dues hores estem a la feixa.

El dissabte ens posem altra
vegada a la paret, el Jaume li
tiba a la 3~ tirada, molt bé, uns
quants pitons, una sortida a
lliure per la pedra groga. Falten
les bagues de la reunió, però, a
la fi, hi pot arribar. Hi ha dos
pitons, una baga llarga fins a

un burí, posem un spit i ens
quedem més tranquils. Li tibo jo
a la 4~, és laboriosa però es va
deixant fer, ja estem a la matei
xa alçada que l'any passat, la
4~ reunió.

La cinquena tirada diuen que
és la pitjor de la via. El Joa
quim i el Kim van haver de fer
un bivac a pèl; m'arrio amb un
flanqueig sàdic amb botes, un
~ i arribo a un petit repeu,
munto una reunió, puja el Jau
me, posem un altre spit, un
altre A3 per una pedra molt
precària, munto una altra reu
nió, ja tenim la 5~ tirada, rape
Iem fins a la feixa deixant qua
tre cordes fixes. Baixem a la
vall.

El diumenge, amb l'ajuda del
Roger, ens posem a les cordes
fixes, tirem dues estàtiques,
sota, el Roger les recull, no ha
sortit cap flor. Guai! Seguim les
petjades del "gabatxo", fem dos
llargs més i arribem a la sisena
tirada. Ens trobem amb el bivac
de la via Gwendal, flanquegem
cap a la dreta i ens trobem dos
burins de la via Thor. Anem bé!
Per aquí el gabatxo es va pas
sar a.la via Gwendal. Per sobre
nostre tenim un impressionant
desplom i no es veu res de res.
Són les quatre de la tarda, ja
hem cremat força adrenalina i.
ens faria falta un bivac per
poder sortir per dalt. Decidim
sortir per la Gwendal. En una
hora ens posem al cim. Quin
canvi!

Tornem aquest cap de set
mana, dissabte al matí, un bon
esmorzar a l'hostal del llac.
Portem el "petate" ple a vessar,
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VIa rhor. Preparant el bIvac amb hamaques a mItja paret. Foto: A. Vedo

ens posem per la Gwendal fins
arribar al bivac. Hi ha poca
gent a la paret, uns a la via
Gali Molera i una altra cordada
que abandona per la feixa.

Són les sis de la tarda. Vo
lem equipar una tirada de la
Thor, però per sobre nostre es
posa un bon "paloma". Algun
llampec ens fa desistir, així que
muntem les hamaques. AI Jau
me se li trenca una mica la
seva i ha de fer un cosit ameri
cà. Mengem una mica, l'únic
que tenim és molta set, el sol
ha escalfat de valent durant tot
el dia.

La gent es banya als nostres
peus, cridem una mica, el Jau
me se n'adona que a la carre
tera hi ha un cotxe de bombers;
alguna cosa passa. "Angel, no
cridis més, ves si vindran a
buscar-nos". Passa una estona
i arriba un altre cotxe de bom-

bers, sentim el soroll d'un heli
còpter, dóna alguna volta, sem
bla com si toméssim a estar al
Capitan. Es posa sobre la sorti
da de la via Gali Molera, es
veu que s'han fet mal, nosaltres
no ens n'havíem adonat.

. Molta calor a la nit, són les
sis del matí i comencem a
muntar la història. Mengem una
mica i li donem canya. Li tibo jo
i aconsegueixo el desplom, una
V abandonada, una sortida molt
bèstia a lliure, el Jaume em
despenja, ara li toca a ell.

Fa un flanqueig cap a la
dreta, un ganxo, passos de por
i es posa sobre el repeu. Acon
segueix posar un spit. Guai!
Pujo jo, un altre artificial, un
lliure del G¿lvez i per fi la reu
nió. Un altre desplom, sortida a
lliure, el pas de la mort. Surt bé
la cosa, el pitó ha aguantat.
L'última reunió. "Puja, Jaume,
que ja és nostre, la Thor"!

L'última tirada és de la via
original Aniversario. Algun pitó,
un desplom, una placa molt
bonica, una llosa podrida per
arribar a la reunió.

Pujo jo, li tibo per dalt l'últim
desplom, un A2 , sortida a lliure,
un "sabina" on hi poso una
cinta, pujo sobre el tronc, l'últi
ma tibada V+, i per fi el cim! La
calor fa molta destrossa. Ara
puja el Jaume, porta la corda
una mica fluixa i em crida, però
jo no el sento. Per fi, cim!
"Chapeau ll ! La via més dura
que hem viscut el Jaume i jo.

Celebració a la "Baronia"
amb la colla que ha pujat de
Vilanova.

Angel Vedo

************************************
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ROCA REGINA - MONTSEC D'ARES
VIA IITHORII

aprox. - 480 M V+, A3
- 30 claus variats
(moltes V i universals)
- fissurers, ganxos i falques

RESSENYA SEGONS
L'ASCENSIO DE
ANGEL VEDO I JAUME SOLER
DURANT DOS CAPS DE SETMANA
DEL MES DE JUNY DE 1993
3a ASCENSIO ABSOLUTA
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ROCA REGINA - CONGOST DE TERRADETS
MONTSEC D'ARES

VIA 11 ANASAZI II 490 M A4 6b,

1. Via Gwendal

--- ----

Oberta per Pep Masip en solitari
amb quatre dies de preparació i
tres dies d'atac final a la paret,
(bivacs a la RS i R11) del 26 de
maig a 1'1 de juny de 1993, amb un
total d'unes 45 a 50 hores efectives
d'escalada.
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Des que el 5 d'abril de 1938
el general Franco va abolir l'Esta
tut d'Autonomia de Catalunya es
van anar succeint els decrets, les
disposicions, les ordres per lI es
panyolitzarll Catalunya. Aquesta
espanyolització va tenir un dels
reflexos més immediats en la
toponímia: places, pobles, car
rers, ... van ser rebatejats i van
perdre el nom tradicional català
per traduccions més o menys
aconseguides o per noms impo
sats pels vencedors. Aquesta
febre traductora va arribar a lí
mits ridículs i de vegades còmics
i tot. Un d'aquests casos, que no
hem pogut documentar en cap
escrit, és el de Maçanet de Ca
brenys, un poblet de l'Alt Empor
dà que durant unes quantes
hores es va dir, segons la tradi
ció oral almenys, IIDemasiado
Limpio de Cabritosll .

Que la barbàrie espanyolitza
dora no arribés a aquests ex
trems i que aquest IIDemasiado... 1I

no fos altra cosa que un acudit
de l'època no fa altra cosa que
corroborar com devien trobar de
ridícul, els habitants de Sant
Quirze, de Sant Boi o de Sant
Sadurní, per citar-ne alguns dels
casos més emblemàtics, que ara
fossin habitants de IISan Quiricoll ,
IISan Baudilioll o IISan Saturninoll .
L'acudit, suposant que no passés
d'aquí, és una mostra clara d'un
estat d'opinió, com també ho és
el d'aquell pagès que va haver
d'anar a Barcelona, l'any 1939 o
40, per una necessitat ineludible,
i, advertit que havia de parlar
sempre en castellà passés el que
passés, va preguntar amb tota la
candidesa del món on era Illa
calle Hueso Pecho Altoll , ja que
no es podia imaginar de cap de
les maneres que el carrer Hospi
tal no hagués estat rebatejat.

Aquestes anècdotes, que com
hem dit ens han arribat per tradi
ció oral, no són pas les úniques
que afecten la toponímia catala
na, ni de bon tros. Algunes, de
ben actuals i ben documentades,
són una conseqüència clara d'a
questa espanyolització a què
hem estat sotmesos, i no única
ment pel que fa a toponímia per
desgràcia, durant una quarantena
llarga d'anys.

L'any 1986, per exemple, Cor
reus va publicar una IIGuia Códi
go Postal Españall en un procés
clar d'europeïtzació. Ara bé, ho
va fer seguint la més pura tradi
ció franquista pel que fa a la
manca de respecte a les diverses
llengües de l'Estat, excepció feta
de la castellana, és clar. I ho va
fer, per acabar-ho d'adobar, en
una impremta tan espanyola que
per no tenir no tenia ni ces tren
cades (ç) ni accents greus (').
Tot plegat va convertir un bon
nombre de topònims dels Països
Catalans en noms dignes de les
novelles més fantasioses d'un
Tolkien, un Ende o un Fuster (en
Jaume, naturalm nt): Lliçà és, -en
l'esmentat volumet, un suposat
IILlicall . Lluçà s'hi ha convertit en
IILlussall , Prats de Lluçanès hi
esdevé IIPrats de Llucanesll i així
fins on us permeti la imaginació.

Més recentment, una revista
depenent d'un ministeri espanyol,
la Revista de Muface (núm. 129,
agost-setembre 1991), també
n'ha feta una de bona. Diríeu
que ha aconseguit una síntesi
entre la foscor del franquisme i la
claror enlluernadora del catalanis
me i ha creat un topònim, barreja
de l'original català i de la traduc
ció espanyola, en el més pur estil
del IIcatanyolll que es va impo
sant, com diuen alguns sociolin
güistes: "Ciutadelall . Sí, tal com

ho veieu escrit, ni el català Ciu
tadella ni el durant tants anys ofi
cial IICiudadelall . De segur que
els menorquins que en van llegir
l'article s'hi devien fer un bon tip
de riure.

I podríem continuar amb molts
d'altres exemples escampats
arreu dels Països Catalans: el
"Sanquiriquenses!1I que va fer
envermellir fins i tot les autoritats
del règim i que va' implantar,
àdhuc en textos i discursos en
castellà, el nyap IIsanquircensesll;
el Cassà de la Selva en dues
esses, acceptat per l'Institut d'Es
tudis Catalans i tot per raons
extralingüístiques, després d'es
coltar les adduïdes pels caça
nencs, tips que a tot arreu se'ls
deixessin l'accent i el signe dia
crític de la ce trencada; el pic
dels Tres Hereus, convertit per
art i màgia d'uns militars que
sabien una mica de francès i
gens de català en el 11 Pico de los
Muy Felicesll , etc. etc. etc.

Per avui, però, ja n'hi ha prou,
tot I que valdria la pena que
anècdotes d'aquest tipus sobre
pobles de les nostres comarques
sortissin a la llum i enriquissin un
anecdotari que, esperem-ho, aviat
quedarà definitivament tancat, ja
que sembla inqüestionable que la
normalització de la toponímia
serà un fet d'aquí a quatre dies.
Només cal esperar que els dies
siguin de vint-i-quatre hores i que
no es converteixen en anys i
anys, com passa molt sovint amb'
altres temes relacionats amb la
normalització de la llengua i la
cultura catalanes.

Pere Martí i Bertran

(Campanya "Utilitzem correctament
els noms dels nostres municipis".
Serveis Lingüístics de l'Alt Penedès
i del Garraf).
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junt a la Piscina Municipal
CI. Pelegr' Ballester, 19-21
Tel. 815 62 02 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

BOTIGUES A VILANOVA
TIENDAS EN VILANOVA

1. Lleida, 10 - Tel. 893 84 01
- 2. Plaça de les Cols, 2 - Tel. 893 67 64

3. Avgda. Fra-ncesc Macià, 75 - Tel. 815 83 27
Fax 815 83 27

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Sarna)

GRUP P.

REVELATS EN UNA HORA




