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De acuerdo con la Asamblea General se he formado el Consejo
Superior Consultivo en el eual ademas de los senores indicados en el Bo
letin anterior, del que son excluidos los actuales miembros del Consejo
Directive. entran a formar parte los siguientes socios fundadores: Sres.
Vicente Gomez, Angel Cardona. Esperanza Garcia, Maria Llum Alba, Pablo
Julia. Enriqueta Castarie. Maria Xutre. Adela Montane, Rosa Serra, Asuncion
Sanchez, Ramon Serra. Rafael Pujol, Jose Ma Pelegri, Abel Andreu, Lazaro
Lopez, Jorge Carbonell. Juan Rius. Lorenzo Domingo, Ramira Guell. Jose
Carbonell. Jaime Bertran, Nuria Masso, Francisco Montane, M." Teresa Muela
Jose M a Gonzalez Jaime Subirats Maria D. Espi. Enrique Valldosera. Reve
rendo Mossen Manuel Roig, Teresa Ravent6s, Tomas Cruells, Martin Virgili,
M,a Teresa Orrio1s y M." Teresa Mir6,

La primera reunion para empezar las gestiones y tramites para
las elecciones del Presidente para el cua'rienio 1968-1971, de este Consejo
Superior se efectuara e1 dia 9 de Septiembre, sabado, a las diez de la
neche. sefialandose que. a partir de hoy (Agosto), los candidatos a la Pre
sidencia pueden presentar su candidature par escrito a cualquier miembro
del Consejo Directivo 0 del Consejo Consultivo.

NEeoR0 LOG I C A
'--., °

Sentim 10 perdue del nostre cornpcny Marius Montaner, [eve encore, qui, en pees
dies ens delxc. Desitgem que ell, que, ben sovint, havia pres part en les nostres sortides i
cornpetlcions, pugui gaudir des d'ara de la maxima belleso.

A.E. Talaia BRC19670800_082



La vida personal i social de I'home, des
que el m6n es m6n, es una lIuita constant,
una permanent agonia entre I'«esser i I'«es
tar». L'home s'hl debat i algunes vegades
triomfa i moltes altres cau. La immensa rna
joria de les vegades cau. Es la mes gran
traqedia de la humanltat, Mes que la de les
guerres i les epldernles.

L'e esser» es l'essencia per la qual l'horne
esdeve substancla en el camf cap a la fide
litat «a ell matelx», per a esdevenir ell i no
un altre. Mantenir aquesta fldelitat costa
sovint a l'horne dolors de part. EI viure au
tentic ES precisament perque hom passa a
esser, es el llencarnent des del no res a
I'eternitat, es l'accio conscient, es el pre
domini de les facultats imprescindibles de
la facultat propiament humana: memoria,
enteniment i voluntat.

En canvi, I'home, quan sols «est8», es un
accident que acaba en «pura» anecdota, com
una bombolla. Es una aproxlmaclo a «home» ,

Ho notem quan veiem que l'horne s'aferra
a l'existencia cost; el que costi, com el
naufraq a la post. EI principal, per a ell, es
subsistir. Les essencles se Ii han esrnussat
a no les hi han deixat neixer 0 crelxer,

L'horne que autentlcament ES tambe ES
TA. Encara que, de vegades, costi de veure.
EI lamentable es I'ESTANCIA sola, voltada
d'ABSENCIA.

Tots aquests punts, que, convenientment
desenrotllats, formen part de filosofia a
I'abast de I'home, pera que, en la realitat
del viure, s6n lIunyans a I'home perque mil
mesquins interessos d'aquesta mateixa rea
litat aixf ho exigeixen, TAMBE afecten a
1'excurslonlsta.

Estem massa acostumats a pensar en un
home, bastant abstracte, qui, de tant en
tant, fa excursions, a peu 0 a cavall, als
cims 0 ales profunditats. Pensem en I'home
qU(Ie es excursionista. Excursionista com a
adjectiu, com a sucedani, com a comple
ment, com a entreteniment. Es I'home -0

la dona, ja s'enten- que fa excursions per
que I'ajuda a «rnatar» el temps, com aquells
«apostols» que, sense una vocacio caracte
rfstica, els diumenges a la tarda es dedi
que a vlsltar malalts perque essent Ilur
visi6 d'apostolat molt raquftica, no encer
ten a besllumar unes altres activitats que,
per homes, els corresponen.

L'Important es I'home. En aquest cas con
cret nostre, l'vhorne - excursionista».

Aixf ens trobem amb nois i noies que van
d'excurslo pero que, si els grateu, no els
trobeu res que els diferencil dels nois i
noies que es passen els diumenges aferrats
com a pops, ales barres dels snaek - bars,
aburrits, envellits, esclafats, ldlotitzats. S6n
nois i noies, carregats, que van pel m6n de
la natura i dels homes sense xuelar-ne res,
sense donar-hi res. S'han posat dintre el
m6n excursion ista -s'hi ESTAN- perque ,

, corn a gent massiticada que son, s'hj han
vist transportats, per l'arnbient, per l'eqois
me 0 per la gelosia. Tots aquests, dintre
I'excursionisme hi ESTAN per «pura» anec
dota. Passaran i no deixaran rastre.

L'horne que ES horne-excurs ton lsta queda
marcat per tota la vida, i marcara i lnflulra
els del voltant. La substancla «horne-excur
sionista» resta, com tot el que es sa i noble
en la v ida, al servel de I'home i de la fide
litat a l'vhome». I tant n'es quan surt de ca
sa, el diumenge, de matinet, els. llencols
encara calents, el rostre ben frese, lllus io
nat per les aventures que Ii esperen en la
jornada COITI quan , durant la setmana, en el
treball, entre els eompanys, en les aetivitats
cfviques sabra tenir i donar una «visio de
rnon» tan arnpla, plena i assolida eom la
que, ffsica i esp lrltual Ii d6na el paisatge i
l'horitz6 i les siluetes Iluents 0 emboirades.

Estic pensant en aquell gran home que
fou Francese Maspons i Anglasell, mort fa
poe, soci numero 1 i fundador del Centre
Excursionista de Catalunya, qui , als 90 anys
ERA home-excursionista, maigrat que ja no
hi ESTES, perque les carnes flaquejaven.
Pero el eap i el cor continuaven essent-ne,
en les activitats de cada dia, eom quan era
fort de pit i de brae nerv6s.

Josep FONT

RECTIFICACIO

Deiem en el nurnero passat que els bons
companys matrimoni Lozada • Espi havien
tingut el primer fill. EI Jordi que ara han
tingut es lIur segon fill. Ho fern constar ben
gojosos, perque preferim que augmentin.
No fos cas que es pensessin que els en vo
lem treure.



LNesums histories de C)Jilanova i eomarca (2)

o r:Pont del Cflin
Entrant pel carrer de Cafdos al del Capita

"Carrasco, conegut de sernpre per «Placa
Llarqa», hom troba a l 'esquerra l'antiqa Por
ta, coneguda per «EI Pont del Nin», que es
l 'unic vestigi que es conserva de les cons
t rucclons aixecades quan I'antiga Vilanova
de Cubelles fou amurallada el segle XIV.
Era coneguda tambe per «Portal d'En Ne
gre il ». A partir del portal cornenca el carrer
de Sant Antoni.

Junt a aquesta porta trobem la casa
pairal de la familia Nin, en l'escut d'arrnes
de la qual hi ha un nen (0 sigui «Nin», tal
com encara ara diuen a Mallorcal , en camp
d' or. Eis arcs de pedra de l'entrada de la
dita cas a son ojivals i daten del segle XIV.
Hi ha tarnbe una tradici6 local que diu que
la casa fou la primera de Vilanova, construi
da per un membre de la familia Nin , que
abans hab itava al carrer Bonaire, de la Gel
tru, el qual, per enemistat amb el Senyor
del Castell, ana a establirse al Ilindar del
territori d'aquest, ja al terme de Cubelles.
Htstoricament aquest fet no ha pogut esser
cornprovat.

Ouan la ciutat sols cornptava arnb tres
carrers. els seus habitants demanaren al Rei
Pere III de Catalunya i IV d'Arag6 permfs
per construir muralles. Des de Barcelona, el
21 de Gener del 1369 conced ia als dirigents
de la vila llicencla per aixecer-Ies.

EI 21 d'Agost d'aquest mateix any {'Infant
i prlmoqenit Don Joan concedia de nou per
mfs als ciutadans de Vilanova de Cubelles
per aixecar muralles, torres i valles per se
guretat i defensa, encarregant l'execuci6
de les obres al noble Guillem de Canet,
Senyor del Castell de Cubelles. No tardaren
a inciar les obres els vilanovins, tapant tres
sortides i posant portes a altres quatre.

Un i altre extrem del Carrel" Major foren
tancants amb portes. La de Ponent era dita
«d'En Rosell» 0 «porta de terra» i la de Lle
vant, «d'En Clara». La del carrer de l'Esqle
sia fou closa amb la porta «d'En Negrell »,
I'actual «Pont del Nin», La de la sortida de
la Placa Major en direcci6 al Sud era ano
menada «de Mar» .

De totes aquestes portes sols es conser
va el Pont del Nin el qual, per tant, te I'an
tiqor de quasi 600 anys . Davant aquesta
porta es presentava el 27 de Desembre del
1415 el noble Gerald AIemany de Cervello,
Governador General de Catalunya, amb la
pretensi6 de possessionar-se de Vilanova.

S'hi va oposar el Jurat de la Vila Barto
meu Tutusaus, qui, segons sembi a, Ii dlque:

-Mossen : jo protest que no prengats
possessio, car nosaltres havem bons privi
legis per los quais no podem esser separate
de la corona reyal, los quais se mostraran
en son cas e 1I0ch convenient, perque,
Mossen, jo m'appel al Senyor Rey en nom
de tota la universitat a requerirvos en nota
ri que rn'en levats carta 0 cartes publlques
tantes quantes menester i seran",

Alemany de Cervel16, davant aquesta ac
titud, delxa anar la demanda.

Tocant al portal, en direcci6 al Nord, es
conserva un troc de la grossa muralla que
cercava la ciutat, antiga com la mateixa
porta, resta de les primeres muralles que
aixecaren els nostres avantpassats, les
quaIs, especialment en tot el trajecte de
I'actual carrer Capita Carrasco, eren molt
altes i es trobaven proveldes de grans es
pitlleres.

Salvador LLORACH i SANTIS

SECCIO DE CULTURA
En el sorteig corresponent al mes de

[uliol ha estat premiat el soci Josep Joan
Llorens i Domingo, amb el lIibre «Els movi
ments socials a Catalunya, pais Valencia i
les Illes; outors: E. Girolt, A. Balcells i J.
Termes.

EI soci premiat pot passar a recollir el
Ilibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a 10
dQI vespre, caduca als 60 dies del sorteig
En cas de no esser recollit, possoro a for-
"mar part de la nostra biblioteca.
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LLOC I ACTIVITATS

Excursi6 d'esqui a la Molina
Vilanova, Saga, Font del Faig, Moixer6
Excursi6 d'esqui als Rasos de Peguera
Campament d'espeleologia Serra d'Ancosa
Excursi6 d'esqul a la Molina
Travessa al Garraf
Travessa Vilanova - Viladellops
Excursi6 al Refugi Baldrich
Excursi6 d'esqul a Nuria
Travessa Aiguafreda - Figar6
Travessa Vilanova - Viladellops
1.° CAMPAMENT HIVERNAL A CAMP GRAS
Campionats d'esqui a la Molina
1)< MARXA ,SOCIA L OUEROL - ESBLADA
Espeleoloqia a la Cova de La Merla
Vilanova - Saga - Ref. Font del Faiq
Vilanova, Saldes, PEDRAFO'RCA
Vilanova - Sal des -,PEDRAFORCA - Ref\ Sant

Jordi, (Font del Faig)

Espeleologia a la Cova de La Merla
Espeleologfa als Forats d'en Bori
Excursio en autocar a Montserrat
Excursi6 al Refugi Baldrich
Camp. Regional de Espeleblegs - MargaIet
Espeleologfa al Garraf
XXXI MARXA DE REGULARITAT DE CA
TALU~JYA

Vilanova - Ulldemolins - Fraguerau
Vilanova - Mantral

VOCAL

A. Granell
J. Julia
D. Vidal
J. Ferrer
A. Penna
J. Fuste
J. Julia
J. Fuste
A. Granell
J. Julia
J. Fuste
Comissi6
A. Granell
Comissi6
J. Ferrer
J. Julia
A. Marti

J. Ferrer
J. Ferrer
~J1. Garcia
Salleras
D. Vidal
A. Ferrer
A. Granell

R. Marti
A. Ferrer
X. Salleras

Pers.

9
2
7
3
8
2

4
12
8
8

18
55

42 e.
9
3
2

10
1

11
41
11
9
3

7 e.
10
12

Hom diu que les dones belles i gentUs,
entre les quais la gent de I'antigor compta
va especialment les forneres, tenien p er
patrona la Mare de Deu de les Neus. Eis
forners rebutjaven de casar-sa amb cap do
na que no gaudis del do de la bellesa, se
gons diuen. Tambe es dela que les "iorneres,
per fer-se mes gentils, empraven farina per
amoroslr-se la cara. Feien un pa dole, EI
qui el comprava podia pessigar la "forma
que Ii era venuda. D'aci que es conequt per
«pa de pesslc»,

. . Eis antics arrendadors de la neu tenien
tambe la Mare de Deu de les Neus per Pa
trona i celebraven igualment la festa el 5
d'Agost. Eis antics negociants del gla{: con
servaven per a I'estiu el gla~ natural de les
gelades de I'hivern. Per aobtenir-Io ernpra-

Presidente: Pere Comoros i Robert
Secretario: Xavier Salleras i Asensio

yen unes eres especials, denominades «eres
del gla;», situades en lndrets obacs i batuts
per la trarnuntana,

Diverses poblaclons d'EI Garraf i del Baix
Penedes invocaven 'a Mare de Deu de les
Neus contra les t ernpastats i els efectes
dei lIam. A Vilanova celebrem la Festa Ma
jor el 5 d'Agost en aqralment per haver'
estat conjurada una plaga que' delmava la
vinya arreu del r enedes. Cal des':acar de fa
nostra Festa Major el «Ball de Bastons», or
mes bon .c, gracias i valent de 18 rodalla
L'imatqe de la Mare de Deu de IS3 ftJeus
que abans de la guerra Civii presldia la POt~·

talada del Temple arxipestral, a la Placa de
les Neus, portava un ralm a les mans.

AL~ERT TORT

G. DOMINGO • Rbla. [audi Ho, 34 - 'Jillanueva y Gdtni 1961




