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FEDERi\DOS A:

federaci6n catalana de man tafia

federacion catalana de esquf

comite de exploraciones .subterr aneas de catalufia

asociaci6n espanola de camping i caravana

CARRER ANSELM CLAVE, 3 TELEFON 293 12 57 - VILANOVA I LA GELTRU

CIRCULAR PER ALS
DESEMBRE DEL 1968

OJ£tic

SOC I S

Estem ja ales acaballes d 'aquest any que ha estat torca profitos en

tots els sentits . Triomfs en marxes, rallyes , esqui , campaments , fotografia ,

actes culturals . ..

En el mes de gener es important de destacar que el Sr. Antoni Llur

ba ocupa la presidenc!a de la Talaia. Al prendre el seu carrec dique unes

paraules com a estfmul per a tota l'Entitat, fent destacar que es obra de tots

S'ha format el GET 68 (Grup Espeleol6gic Talaia) que, iniciat per

gent experimentada, ha donat un eaire de seguretat als nous amants de les

exploracions subterranies.

Exit .obt ingut pel Curset Jovenil en quant a la formaci6 de nova gent

de tecnica excursionista. 'D'aquest Curset se n'ha despres un Grup Jovenil

que dona vida a l'Entitat.

La secci6 tolklorica, amb els seus associats , Amics de la Sardana, ha

portat una bona tasca a favor de la nostra dansa. Es fa una audici6 ca 
da mes . . . Tarnbe s'ensenya a ballar-ne.

Entre els campaments; el de tardor, eelebrat a l'Ermita de Lurdes ,

fou un gran exit. Agrupa a gran quantitat de vilanovins. Se celebra: foe de

camp, cross, sardanes, concurs totoqratlc,

Capftol apart, per .la seva irnportancia, el te el fet de I'homenatge a)
Mestre Pompeu Fabra arnb la descoberta d'un mon6lit.

Dins la tasca cultural s'hi inclou en tots els actes organitzats en mo

tiu de Fabra: conterencies, eampament de tar-dar ... A la circular han apa

regut uns cursets de catala. Per els cornencarnents d'any nou tindran 1I0c,

.si Deu ho vol, unes classes de Ilengua catalana al nostre centre. S'han do 
nat , tarnbe , xerrades de temes muntanyencs.
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En quant a escalada, despres d'un temps d'estar en l'an6nimat, ha

tornat a tenir aficionats. En marxes rallyes els equips de la nostra Entitat

han quedat en Ilocs primerencs.

Re~erent a esqut se celebraren uns campionats a La Molina arnb torca

participaci6. Malgrat aquesta sortida, no' se n'han fet gaires mes, per manca

de neu; esperem que la propera temporada en sigui mes abundosa.

* * *

Tots aquests triomfs han servit per a solidificar el prestigi de la Ta

laia, tant en el sentit excursionista com en el sentit cultural. Estern [oiosos

pels nostres soc is que han demostrat un amor a tot allo que es de la terra

i dels homes. Sols ens resta encoratiar-nos per a preparar I'any vinent.

.Ea junta de La A. e. Atala«z ckaf#a a tata eL4 4eua

aaaaciat" i amic4 un ~ Ylac1al i fo.ro.d- AnfJ 1969

Asamhlea General Ordinaria de Socios

Para el dla 15 de Noviembre a las 10 horas en primera convocatoria
y a las 10'30 en segunda convocatoria, se celebrara la asamblea General

Ordinaria de 8ocios ba]o la siguiente orden del dla:

1.°- Lectura y aprobaci6n del acta anterior.

2.°- Lectura de las actividades realizadas.

3.°- Lectura del estado de cuentas de la Entidad.

4.°- Ruegos y preguntas.

Rogamos a todos los socios que. tengan la amabilidad de asistir a la

reunion.

En aquesta circular col·laboren:

Marcel-Ii Ferrer, Joan Virella, Antoni Ferrer, Manuel Garc-ia, Xavier
Garcia, Miquel Fortuny, Josep Blanes, Albert Tort, Josep Font, i les seccions
d'Esquf, Muntanya, Cultura, Grup Espeleoloqic i Amics de la Scrdono.

Agraim 10 seva col'loborccio.

President: Antoni Llurba, Secretari: Manuel Montoliu, Direcci6 Circular: Xavier CapdeL
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ALLYE D'ALTA MUNTANYA

Com cada any el Centre Excursionista
de Catalunya orqanitza el ja tradicional

allye d'Alta Muntanya, arnb el d 'en
guany, son ja deu els celebrats. Eis par
ti c ipants d 'aquests deu Rallyes han anat
co neguent les principals regions del Pi
rineu Oriental i Centra l amb cims com els
Ma uberme, Mont Valier, Biceberris , For
ca nada, Mulle res , Vallivierna , Aneto , Ma
ladeta i d 'altres. Die han anat coneguent
aqu estes regi ons ja que per participar en
un Rall ye d 'aq ues ts , no hi ha prou amb
estar preparat fisicament , es qairabe igual
d 'important i necessar i fer un bon estud i
de la regi6 estudiant mapes i guies , es
colli r uns it ineraris per sumar el max im
de punts perc sernp re ten int en compte
que les dificultats no siguin superiors a
les poss ibi lit ats de cada un dels t res com
ponents de I'equ ip , un cop ja sobre el
ter reny i durant e l Ral lye s'ha de rec o
neixer les valls , carenes i cims pe r orien
tar-se correctament i assolir els cims per
els pu nts prev istos , una equivocaci6 en
aquets moments, per molt ben preparat
f is icament que estigui un equip , fa perdre
molt de temps amb els corresponents
punts i amb la consequent desmoralit
zaci6 .

EI X Rall ye es celebra els dies 18, 19,
20 i 21 de Juliol a la regi6 de Viad6s ,
arnb la part ic ipac i6 de 48 equips repre
sentant a les sepuents entitats excursio
nistes :

9 equi ps Un i6 Excursionista de Cata
lunya - Diferentes Delegacions.

4 equi ps Centre Excursionista de Cata
lunya - Barcelona.

4 equ ips Grupo Castellano de Montana
" Cumbres - Madrid.

4 equips Ag rupaci6 Excursionista Ata
laia - Vilanova i Ja Geltru,

3 equi ps Club Alpino Guadarrama 
Madrid .

3 equips Agrupac i6 Excursionista Mu 
tanya - Barcelona.

3 equips Foment Excursionista de Bar
celona - Barcelona.

3 equips Club Excursionista Pirinaic
Barcelona.

2 equips Agrupaci6 Excursionista d
Catalunya - Barcelona.

2 equips Secci6 Excursionista Atene
Castel lerenc - Castellar del Valles.

2 eq uips Uni6 Excursionista de Vic 
Vic .

2 equips Agrupaci6 Excursion ista Gi
nesta - Tarragona

1 eq ui p Associaci6 Excursionista La
Salle de Gracia - Barcelona.

1 equip Centre Excursion ista Aguila
de les Corts - Barcelona.

1 equi p Centre Exc ursioni sta de Bada
lan a - Badalona.

1 eq uip Secc i6 Excursion ista de l Fo
rn nt Ma rtinenc - Barcelona.

1 equip Associaci6 d 'Alurnnes de l'Es
cola de Maestria Industrial - Valls .

1 equip Secci6 de Mun tanya del Club
Esq uf Puigmal - Barcelona.

1 equ ip Centre Girnnastic Barcelones
- Barcelona.

Eis 4 equips que representaren a a
A. E. Atalaia estaban formats per: nurn . 17
Josep Blanes, Pilar Me lendez, Alvar Ar 
chilla ; nurn . 18 Antoni Llurba, Isidre Poch ,
Antoni Campillo; nurn . 19 Lluis Daviu ,
Blanca Forgas, Antoni Carrasco ; nurn . 20
Marce!.l f Ferrer, M.a .Assumpta Baig , Jo
sep Bruna.

EI dijous 18 i despres de saludar a tots
els amics muntanyencs d'altres entitats ,
iniciem el Rall ye arnb sortide de Plan a
les 5 de !a tarda iamb les motxilles ca
rregades de vitualles i equip per els 3
di es que durara, Per bon cam! i a bon
pas , passem per San Juan , Hospital de
Gistain i Granjas de Viad6s, on a la ve
ssant esquerra del riu Cinqueta de Agne
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Cruces hi ha el campament base per a
Jes ascensions.

EI divendres 19, ens despertem ales
4 per menjar una mica i prepararnos, ja
que a dos quarts de cinc tenim la sor
tida. Fosc encara iamb Ilanterna a la rna
remontem per un petit corriol fins a la
cabana del Clot, (petita cabana de pas
tors situada on acaben els boscos i co
mencen els prats). EI eel clareja i sembla
que tindrem bon temps, despres de
creuar en sentit ascendent una tartera de
pedra petita i desfeta, arribem a la prime
ra neu del punt rnes baix de la gelera. EI
sol [a alt, escalfa les neus del Pic Gran
Bachimala que veiem a N. 0., no a nosal
tres ja que el mateix pic de Posets al
qual estern fent la nostra primera ascen
si6 ens fa ombra. Avants de calcar-nos
els gram,pons i aguantant el fred ja que
vestim pantal6 curt, aprofitem per esmor
zar (si es pot dir esmorzar el fet de men
[ar una mica de Iionganissa, unes atmet
lies i dues preses de xocolata), bebem
aigua i omplim la cantimplora doncs du
rant el dia i per demunt dels cims i ca
renes poca en trovarem. Comencem a re
montar per el fort i Ired gel, no parlem,
sols sentim el nostre respirar i el classic
soroll dels grampons i piolet al clavar-se
en el gel. Grimpem una petita cresta i [a
enfilem la gelera Llit de Llardana, una de
les poques del tipus "Ilengua" existents
en el Pirineu, doncs la majoria son del
tipus "cercle". Lentament pero amb se
guretat i sempre per fa gelera, arribem
a la cresta N. del mateix pic de Posets,
veiem el sol que ara ens escalfa de deb6
arnb un cel ben blau i un temps esplen
did; seguim la cresta de pedra molt des
Ieta, amb direcci6 al S. i arribem al pic
de Posets de 3.375 metres, on trovem els
controls. Mentre aprofitem per menjar una
mica, ens deleitem durant un quart d'hora
de les magnifiques panoramlques que des
d'aqui es contemplen, Pic Arlaud i el Per
dipuero al N. E., Aneto i Maladeta al E.,
la cresta Beraldi, Eriste al S. O. i el Mont
Perdut i Vignemale al O.

EI descens del pic de Posets el fem
per la cara S. per intentar despres I'as
censi6 al pic de Pavots (3.121 m.), evi
tem la cresta de Las Espadas perque

ens sembla diflcil per a la nostra tscnica
i possibilitats, fem el descens per la dre
ta tartera primer i per la gelera despres
fins arribar a un petit estanyol, gelat en
cara, que hi ha sabre el Ilac Llardaneta;
d'aquf remontem fins el call de Pavots i
amb pocs minuts sam al pic del mateix
nom. Despres de les corresponets signa
tures en el control fern el descens
d'aquest cim, ens trovern a un equip de
companys de la nostra entitat que inicia
l'ascensi6, I'alegria es gran, naturalment,
en saber que tot va be, per ara. Voregem
en direcci6 S. una petita cresta que baixa
del Pavots, per enfilar seguidament el
coli d'Eriste. En arribar a aquest coil ob
servem que ens queda temps encara per
intentar el pic de Tourets (3.007 m.) ,
sense perdre temps, grimpem fins aquest
cim i tot seguit iniciem el descens per la
vall del Millares i arribem al campament
amb alegria i la moral molt alta. Despres
que el servei medic cura les lIagues dels
peus de fa M.a Assumpta, ens preparem
un bon sopar mentres comentem entre
tots els companys els possibles itineraris
de derna: sequidarnent, a dormir, per a re
cuperar forces.

EI dissabte dia 20, escollim I'itinerari
dels cims Perra Blanca (2.685 m.),
Caouarers (2.980 m.) i Batoua (3.035 m.)
ja que el dels cims Abeille i Gran Bachi
mala ens sembla diffcil i ens fa una mica
de par, aquesta es la veritat. L'ascensi6
al Perra Blanca es lIarga pero suau i tacll:
des de aquest cim seguim la carena en
direcci6 N. passant per el Puerto de la
Madera. Des de aqul, arrenca una empi
nada cresta que despres de una Ilarga
orirnpada ens deixa en el mateix pic de
Caouarere. Fins ara no hi han hagut di
ficultats, pero per arribar al Batoua em de
posar mes cura, doncs hi han tres peti
tes pero delicades bretxes. Un cop en el
cim del Batoua i com que creiem que ens
sobrara temps, estern una bona estona
fruint del bon temps i les soledats de les
crestes amb companyia dels sirnpatics
controls d'aquest cim. EI descens p4'~r la
cara S. E. es molt mes entretingut del
que ens pensavem, ja que a rnes de ser
molt dret, la pedra es despren arnb gran
perill per un mateix i per els companys.
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Posem el maxim de cura i sortosament
tot va be; perdem molt de temps (tarnbe
unes ulleres) que despres hem de recu
perar torcant la marxa al maxim tot se
guint el curs del riu Cinqueta de la Pez
aiques avail. De les 12 hores que disposa
vem per fer I'itinerari, arribern al carnpa
ment un minut avans de que s'acabi el
temps i ens comencin a descomptar
punts.

l.'ultim dia, diumenge 21, per no per
dre la bona puntuaci6 aconseguida fins
ara, escollim l'ascensi6 al pic de Monto
(2.460 m.) que fem molt lentament ja
que I'estorc dels dies anteriors es deixa
sentir. EI descens fins a Plan el fem amb
els ulls possats en el rellotge, doncs per
cada minut de retras a I'arribada podem
perdrs una bona quantitat dels punts acu
mulats fins ara. Notem el cansament perc
la moral es forta, si depenques del cor
correriem, perc les cames ja no ens dei
xen. EI sol apreta, pero somniant amb el
tiberi que ens menjarem a Plan, arribem
a aquest poble (ja hauria pogut ser rnes
aprop )! on hi ha I'arribada.

La classificaci6 d'aquest Rallye ·ha sl
gut:

1.- Copa Centre Excursionista de
Catalunya

2 equips de la Uni6 Excursionista de
Catalunya, amb 495 punts.

2.- Copa del President del Centre Ex
cursioniste Catalunya

XXIII MARXA EXCURSIONISTE D'ORIEN
TACIO PER MUNTANYA

EI pasat 20 d'octubre, dotze equips de
la nostre Entitat participaren en aquesta
cursa de muntanya organitzada pel C. E.
Pirinenc. Haquerern de matinar molt ja
que Arbucies es troba quelcom allunyat
de Vilanova. Sortint ales 4'30 arribarern
prop de les 8 al parador del Call de Ra
veil, Iloc de sortida de la cursa.

EI primer tram d'aquesta, fins a la bella
ermita rornanica de Sant Critotor de Cer
dans, semblava prometre una marxa sen
se gaires dificultats, pera en arribar al
call del Pia de Palomeres es desencadena
una tal confusi6 que trastcca totalment
I'itinerari a bona quantitat d 'equips. Eis

Equip del Club Alpino Guadarrama de
Madrid amb 485 punts.

3.- Copa de la Secci6 de Muntanya
del Centre Excursionista de Catalunya

4 equips de Club excursionista Pire
naic, Uni6 Excursionista Catalunya, Agru
paci6 Excursionista Catalunya, Foment
Excursioniste Barcelona arnb 440 punts.

4.- Trofeu Pena Guara-Copa Exm• ..
Diputaci6 de Barcelona

Equip de I'A. E. Atalaia format per M.
Ferrer, M. A. Baig, J. Bruna, amb 429
punts.

5.- Copa Excm. Sr. Gobernador Civil
de Barcelona - Federaci6n Espanola de
Montaiiismo

Equip Agrupaci6 Excursionista Muntan
ya, amb 400 punts.

6.- Copa Excma. Diputaci6n de
Huesca.

Equip de I'A. E. Atalaia format per A.
Llurba, l. Poch, A. Campillo, arnb 390
punts.

Fins a 34 equips classificats, l'ultirn
d'ells arnb 120 punts.

Sols ens queda pensar en el futur, sa
bern que hi ha gran quantitat de com
panys animats per a participar en el Ra
Ilye de I'any vinent. Anims! organitzarem
algunes excursions arnb practiques ales
geleres, apunteu-vos a la fulla que posa
rem en el nostre local.

M. F. G-

nostres companys Hel.leni i Gonzalez des
pres d'una perdua considerable de temps
cercant el camf ascendent a,1 Tur6 de la
Tremoleda, optaren per retirar-se. Blanca
i Daviu que ~enien el dorsal nurn. 3, con
cluiren la marxa portant el fanalet vermeil
de la cua.

Des d'aquest celebre tur6 que ocasio
na aquests daltabaixos, anarern seguint
un itinerari que faldejava les estribacions
orientals del Montseny per sota de Sant
Marcal i les Agudes, voltant la capcalera
de la Riera Gran 0 d'Arbucies. Crlda
l'atencio de Is rnarxadors I'escandalosa
abundancia de castanyes que alfombra
ven el cami que sequlern. No cal dir que
cadascu en feu la seva provisi6. Alqun
les agafava amb la punxeguda capsula
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i tot. iAI preu que van al capdamunt de la
Rambla!

La cur-sa proseguf sense incidencies i
poquerern delectar-nos en la contempla
ci6 del paisatqa d'aquelles muntanyes po
blades d 'una espessa vegetaci6 en la
que es barregen els castanyers amb les
alsines i els pins arnb els abets. Dlnarern
a la masia de la Cortinoia on trobarern la
muller d'en Marcel.ll arnb llur fillet, el
nostre associat rnes tendre , el qual ja

s'havia fet popular entre els organitza
dors de la cursa i visitants que acudiren
al control de descanso Continuant l'ltlne
rari, acaba finalment al Moll de les Pipes,
(un despistat prequnta si en venien) on
l'organitzaci6 ens entreqa un segan mapa
amb les esmenes oportunes i una petita
guia monoqratica dels contorns, treball
molt acurat i de gran merit que honora al
C. E. Pirinenc i als realitzadors de la
cursa particularment.

Puntuaci6 ob tinguda pels
LLOC PUN TS

7 13
19 21
25 22
32 25
51 34

106 64
109 68
115 75
117 79
118 82
120 132

Per ent itats I'A . E. Atalaia

Cullahurarin I'neti r.a

equips de )'A. E. Atalaia
E QUI P

J. Forgas - M. Mass6
J. Ferre - A. Ruiz
Marcel.ll F. - X. X.
A. Bayo - Montse G.
Silvia F. - J . Virella
M. Prats - Montane
I. Poch - P. Bruna
Jani F. - M." Carme B.
R. Artigas - M.a Assumpta B.
A. Campillo - J. Martf
B lanca F. - LI. Daviu
abtinque el quart 1I0c, arnb 59

DORSAL

100
119
148
159

67
9

95
87

149
92

3
punts .

J. V. II.

Veient
•/uerxer el sol

Que em diuen els arbres a mi
quan miro per entre els vidres
i m'asec al terra gris
ornat per herbes mig verdes?
Vaig caminant amb pas lent
cap al roure de forta soca
mentre el sol s 'aixeca ealent
i al voltant erida una roca.
M 'assec i el sol es filtra
per entre les espesses fulles
i m'arriba un raig de lIum
que als ulls fa pampallugues.
M'estiro i somnio
en aquelles persones
que veient neixer el sol
es perden per estones.
Que bonie es lIevar-se d'hora
i veura eada dia
com els raigs del sol

omplen tota una vida!
Mentre a la vora dels arbres
les flors s6n alleujades
pel meu respir , que ensuma
aquelles passions enfonsades.
AI roure arriba un Ilenyador
que amb la destral l'escapca
i no te un xic de compassi6

en estronear un sfmbal.
Ell va tallant; jo, adormit ,
m 'adono que va acabant;
no s 'hi ha fixat , m'ha a xafat
i en mi tot s6n plors i gemees.
En un bell matf d'estiu
s'han mort dues vi des;
un roure i un noi joliu
i s'han dit adeu molt junts.

x.
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c a 5
LES TRIFULGUES D'UN NOU
DESCOBRIMENT

AI Mas Ramon , Partida de Mas Joliu ,
finals del terme de Vilanova i prop dels
Sis Camins s'hi troba, tot fent un pou , una
deu d 'aigua, subterrania,

EI fet es que buscant el liquid , ajudats
per un radioestesista que senyala el Iloc
precfs, cornencaren el pou amb maquina
trepanadora. La sort 0 la desqracia vol 
que que se 'ls trenques el trepan , i queda
a baix , per la qual cosa hagueren de bai
xar a buscar-Io . Mentre realitzaven aques
ta operaci6 ; un del pouetaires que hi bai
xa, s 'adona que havien traspassat una
cavitat natural , aproximadarnent a mig
pou . Avisa els de superffcie i s 'hi endinsa,
recorregue cert tros, veient que era Ilarg
i tenia ramificacions . Va demanar a la
superf fc ie un martell i un sac i el puja pie
d 'estalegm ites trencades a cops de mar
te ll, d 'un blanc pu rfss im , " candeles" en
deia ell , i deia que n'hi havia moltes mes o

La cosa s'escarnpa i arriba ales nos
tres orelles . Amb I'ajut d 'un totoqrat vo
lie n ba ixar-hi i fer-ne unes fotografies .
Aquest fot6graf ens digue a nosal tres si
volf em pendre-hi part, i ens hi presenta
rem un diumenge al mati per tal de fer-hi
les fotoqrat ies, explorar-ho, veure 'n el

desenvolupament i fer-ne un croquis 0 la
topograf ia, amb un pet it estudi. Alia tro
barern I'amo de la finca i, per tant, del
po u, i .. . quina no fa u la nostra sorpresa
en veure que aquest senyor, molt dissimu-
ladarnent, posava tota men a d 'impedi
ments, " que tenia por. .. " Miraba de guan
ya r temps. De que tenia por? Ens imagi
nem aquesta men a de por. lntentern
d' arreglar les coses per tal de tornar-hi el
proper diumenge. Haquerern de fer un
paper per tal d'eximir-Io d 'algun percanc
nostre i perque tinques a be de deixar
nos-hi entrar.

Sorpresa final. EI proper dissabte vi
gi Ha de la devallada, ja tot arreglat, ens
ar riba la noticia que havien trobat I'aigua
i els envara el pou fins a rnes de mig per

sobre la cavern~ . La quantitat d 'aigua era
qran . Sols ens resta felicitar a aquest
senyor, des d 'aquestes Ifnies, per la seva
sort de trobar aigua. Aixf pcdra regar la
finca y tarnbe assortir del preuat liquid al
necessitat. Es un acte digne de lloanca
fer pous i trobar aigua.

A nosaltres, I'estudi se 'n anar en orris ,
i tarnbe la il.lusi6 de visitar una cavitat
verge , arnb la seguretat que les nostres

' conc lusions possiblement Ii haurien fet
servei. Esperem que una altra vegada la
sort ens faciliti trobar un senyor aimant
de la natu ra i no tingui cap mena de re
canca en deixar-nos veure una cavitat
verge . Si al menys l'haques visitat ell!

No es pas aquest el primer exemple
de cav itats als pous dels voltants de Vi ..
lanova. Tenim notic ia d 'altres . A la Masia
del Pau de I'Hostal, a la Sfnia d 'En Ros
sell ( tapi at ), aquesta del Mas Ramon , a
Can Barretasso de Cun it i altr e a Cube
lies, en vies d 'exploraci6.

AVENC DE LES FULLES
Nova cavitat descobe rta prop de Vi la

nova. En el butlletf de setembre, de la
u. E. C. del S. I. R. E., del present any ,
a la pl ana 133 tr obern aquesta notfci a:
"S'ha desc obert a Vi lanova i la Geltru
una cav itat de 6 m. de tonda ria , amb pos
sible cont inuaci6 ... " Ens assabentem per
mirar de localitzar-Ia i pe l que es veu es
un de ls "fo rats" qu e els pes cadors co 
ne ixen arnb el nom de " bufadors" de la
Punta Llarga , ent re la platja de Be lis i el
Fog 6 de Pillo 0 Xalet de la Sal.

III CAMPAMENT ESPE EOLOGIC
DE CATALUNYA

De nou , al Campament Espeleoloqic ,
aquest any celebrat a la Serra de Guara,
Bastaras , Osca. Sembla que la decislo
presa de fer-Io defora de Catalunya els
irnpulsa el rnotiu que aquesta regi6 ha
estat explorada per espeleoleqs catalans
a partir del 1966 en que el Centre Excur
sioniste de Badalona ens dona les prime
res notfcies de fa Serra de Guara .

De la nostra En .itat hi acudiren 7 com
ponents i l 'asslstencia tinque gran accep..
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taci6, sense restar en irnportancia la dels
altres grups, organitzat arnb cura per
I'E. R. E. del C. E. C. que ho ha vingut
fent fins ara am anhel i constancia.

EI lIoc de celebraci6 es arid i mig
abandonat dels seus habitants, ric en ca
vitats de certa irnportancia com es el
Solencio de Bastaras, L'exploracio no va
esser total, degut al fet que els del C. E.
de Badalona encara la tenen en explora
ci6 i hi treballen des de I'any 1966 i en
el seu ul tirn "Cavernes" ens en parlen
extensament lncloint-hi un gros planell
dels sectors topografiats. Aquesta cavi
tat te un recorregut de 7 km. i quelcom
rnes sense haver arribat al final encara,
C03a que miren de fer en les seves contl
nues exploracions que revesteixen certa
peril!ositat en cas de tormentes aixl com
tarnbe els desgels, a la primavera. Pel seu
interior s 'escorra un riu subterrani que
en epoques calmades quasi be no es no
ta , perc que ales crescudes dels teno
mens atmosterlcs envaeix tota la cavitat,
arribant a tormar la sortida del riu a I'ex
te rior. Aquestes es denoten en el seu in-

EI nostre qrup, en I'actualitat i des de
fa tres mesas, esta fent una campanya
e'<peleoloqica al terme de Pontons, amb
el proposit de catalogar les cavitats del
sector. Oferim en aquest butlletf, una de
les cavitats, que podrfen classificar d'in
te ressant,

COVE·S DEL GARROFET.- EI cingle
Mas i Coves del Garrofet es un conjunt
de la comarca de I'Alt Camp. S'ha d'arri
bar fins al Mas del Garrofet, on es pot
anar perfectament amb cotxe des de la
carretera que va de Pontons al Pia de
Manlleu, La cova es troba en les cingles
que hi ha a 1'0. de la casa, al peu de la
cinglera del mateix nom, que actualment
es tacil de trobar doncs hi ha un sende
rol que hi mena, tot ben marcat arnb sen
yals de pintura, possiblement pel G. I. E.
Tant a I'entrada com a I'interior hi ha
molts noms. La boca de I'entrada es
orientada al N. N. E.

GEOLOGIA.- Aquesta cavitat es oberta
ales roques calisses del Muschelkalk de
l'era Secundaria,

ESPELEOGENESIS.- Es el tlpic Xu-

terior per I'emprempta deixada ales pa
rets aixf com la formaci6 de Ilacs que
despi es en la secada van desapareixent,
altres no desapareixen del tot i barren
el pas. Hom ha d'utilitzar bots neurna
tics per poder seguir l'exploraci6.

Tarnbe destaquen en lrnportancla -en
aquests voltants- les cavitats de la Gra
lIera de Guara, la de 8ta. Cilia, la de Mo
rrano, la de Chavez i altres. Aquesta ulti
rna es I'antiga sorqencia del Solencio de
Bastaras avui fossilitzada i cegada i es
curiosa la seva sortida per I'anfiteatre que
forma devant seu, donant amplada a la
vall.

EI motiu d'aquest campament, ademes
de la Reuni6 General d'Espeleoleqs fou
incrementat per experimentaci6 d'un Con
qres d 'Espeleologia aixi com per la in
formaci6 d'activitats de grups, arnb pro
[eccio de diapositives de grups explora
dors d'altres zones noves i en particular
de I'estranger. Esperem que vagi tot per
bon carni i doni a l'espeteoioqia catalana
autonomia dintre de I'espeleologia penin
sular. A. F.

clador. Abans era tota una mateixa sala.
L'accio de I'aigua ha transformat I'espai
buit en unes grans barreres estalacmfti
ques, les quais formen sales. Se'n paden
comptar tins a cinco Es curi6s dobservar
les seves temperatures:

Dia 1-9-1968. EI Cel esta lIeugerament
cobe : t per uns Alts Cumulus.

Ales 10 h. la temperatura exterior es
de 19°; a la Sala central es de 12°; a la
Sala final es de 10°.

Dia 8-9-1968. Eis nuvols tapen el sol.
Ales 9'30 h. la temperatura exterior es

de 20°; a la Sala central es de 15°; a la
Sala final es de 12°.

Dia 3-11-1968. La cova esta molt rnes
humida i mullada [a que aquests dies ha
plogut molt.

Ales 12 la temperatura exterior es de
8°; a la Sala central es de 13°; a la Sal a
final es de 12°.

Com hem dit abans, si observeu les
temperatures veureu que el temps, ha fat
diversos canvis pero a I'interior de la ca
va sembla que sempre sigui igual a pesar
dels canvis atmosterlcs. M. GARCIA
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Amics de la sardan a

La sardaDa, ellesa otal
La Musica -i amb ella, la dansa Ii la

poesia- es I'art per excel.lencia, el rnes
pur, el rnes hurna i, a la vegada, el que
ens aixeca de tal manera que ens con
verteix amb una branca creadora de la
mateixa divinitat. Tothom coneix la lim
portancia, la trascendencia de la rnusica
en el concert dels pobles. Es un Ilenguat
ge que no necessita interprets, que arri
ba al fons del negre y del blanc, dels ha
bitants dels Pols i eels de i 'Equador, en
quant son humans i fills de la terra. Pero
aixf com Deu ha perrnes aquesta gran To
rre de Babel que es el m6n amb els in
nombrables parlars de Is seus moradors,
aixf tarnbe ha volgut que cada pedac, que
son e/s pobles que el formen, tinguessin
una manera particular d 'expressar-se mu
sica/ment, que fos un ref/exe fntim de ca
dascun d 'ells i de la seva manera d'esser.

Enmig, cones, d 'un m6n on h:i ha les
mes variades formes musicals -i la prova
la tenim a Espanya amb la diversitat de
conceptes musicals com hi ha- ha nas
cut el refilar de la tenora i de la tiple i el
contrapunt del flabiol: la sardana, la bella
dansa nostra, que ens eixarnpla el cor i
que ens il.lusiona, i que com la manyaga
de I'enamorada ajuda a estimar-nos un
xic mes cada dia.

Si concedim tanta lrnportancia a la rnu
sica en sf, lIenguatge internacional sense
pa raules, c6m no en donarem tarnbe , i
amb escreix, a la sardana, que es, al cap
i a la fi , el lJenguatge espiritual de la nos
tra anima? Si , com diu el gran Menendez
i Pelayo " el verb hurna es resplandor de
la paraula divina" , c6m no en sera mes
encara la muslca, que es verb hurna i
divf alhora?

La dansa es l 'expresi6 plastlca de la
fantasia. En cap altra activitat humana es
mostren tan evidents els valors del temps
i de I'espai. EI dansarf correspon a una
astronomia humana que ens assenyala el
canon , el ritme i I'esplendor d'un cos
dins una orbita. La dansa arriba a consti
tuir una obra d 'art per ella mateixa i una

activitat de creaci6 personal, que podem
situar equidistant entre la rnusica i la
poesia. La dansa converteix en concret
alia abstracte, i aplica al moviment hurna
tot un metro, un ritme i una rima. Ha de
perdre la seva propia realitat per tondre 's
en un cos, i convertir-se, aixf, de so en
moviment. Aquest es I'instant sublim en ef
qual la rnusica deixa d'oir-se per a veu
re's. EI dansarf no arriba al seu objectiu
sin6 quan aconsegueix que la rnusica dei
xi desser acompanyament L'emoci6 no
ha de venir per I'orella, sino pels ulls. Per
ella flotem mes que no pas volem.

La propietat de I'art de dansar -I 'art
mes estimat dels deus dels hel.lenics
es la d 'imposar l 'absencia. Una absencia
cornpleta, una absorci6 total, a fi de rea
Iitz ar alia que pari a la rnusica, tent-he
imatge vivent. Per aixo els narcisistes no
dansen, perque tenen por de perdre la
seva "personalitat" , tantes vegades ad
mirada devant el mirall de I'aigua quieta
del lIac; no s6n capacos de sentir-se fo
sos, anorreats per la flama viva en que
es converteix cada ballador, quan, ernpes
per /'emoci6, abrandat pel sant entusias
me , es converteix , cada un d'ells, en en
carnacio viva del mo viment , del so i de
la paraula.

La dansa es un himne que es canta a
ell mateix e/ que acciona. EI mes petit i
lieu moviment de la persona es pura dan
sa . Potser no es ben be aixi, pera la rea
litat es que els moviments de la dansa no
s6n altre cosa que una exterioritzaci6,
una exageraci6 -podrfem dir- dels que
terrr en la vida normal , en el mes lnslqni
ficant moviment. Ella no es altra cosa que
la imatge d 'un moviment ideal , net, pre
cfs , sense brusquetats.

I la poesia , quina cosa miller, mes
gran, mes dolca' Es com un violi que ens
teixeix melodies i tiligranes delicioses.
Quantes vegades, allo que tenim en el
nostre interior, i a flor de Ilavis, que no
sabem treure amb mots parlats, ' obtenim
que ella ens ho di gui amb caliu , per
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nosaltres transmetre-ho a I'objecte esti
mat, demostrant que la sensibilitat del
cor, expressada per la rnusica, val molt
rnes que el floreig de les paraules! Quin
canvi tan diferent si ho comparem amb
la poesia exotica del ball que ens ha Ile
gat a ultima hora aquest segle, on no tro
bem una paraula sentida, humana, de tan
artificial que es, on es cantat el rnes sant
de la vida que es l'arnor, de la mateixa
manera que es parla de I'instint animal
d'una parella de feres de la jungla.

Mireu-Ia la sardana! Tota respira amor,
sf, pero el rnes pur i elevat. Acf s'hi can
ten els amors tots: l'arnor a Deu, I'amor
abnegat de la mare, l'arnor dels enamo
rats, el dels pastors i muntanyencs, I'amor
de la parella que arriba a la nit de nubis,
sense necessiat de paraules afrodisfa
ques, aci I'amor alegroi dels qui salten i
brinquen perque se saben junts, i alia
I'amor trist i apenat d'aquell a qui no
resta cap esperance de retrobar aquella
que fou el motiu del batec del seu cor.
L'amor, en fi, vers aquesta terra, tros vi
vent de la nostra Patria total.

Fins i tot amb els temes mes puerils,
mes insignificants, la Sardana hi teixeix
la Ifrica rnes emocionada i mes formosa.
Unes fulles seques, unes neus que es to-
nen. un voleiar d'ocells, el florir dels
ametllers, la posta del 501, tot aixo, que
es vida i es neguit, te una encarnaci6
bellfssima en la sardana, com si es trac
tes del tema Ionamental, La sardana ens
ap ropa i ens fa assaborir les salabrors de
la marinada, les remors de la boscuria,
els toes d'oraci6 i de feste, I'esquelleig
de ramats i sentors de canyons entona
des a la vora del brecol i al caliu de la
liar.

Per aix6 , per aquesta unitat i totalitat,
en quant a sentiment, expresi6 i forma
-musica, dansa i poesia- la sardana
es la dansa perfecta. Per a nosaltres que
la capim iamb la qual ens gronxem com
un record del brecol dels primers dies,
i per als qui no essent catalans hi veuen
el puntal rnes ferm de l'estetica, i hi com
prenen aquest ale de vida que es el que
en dona a la sardana.

E. C.

ESTAT DE CONTES CORRESPONENT AL
ANY 1968

Saldo en 31-12-67 12.788'10 Ptes.
Entrades per quotes Gener-

Octubre 37.153'- Ptes.
Entrades per postulacions 1.597'- Ptes.

51.538'10 Ptes.

SITUACIO DE SOCIS
379 de 10'- Ptes. mensuals
22 de 25'- Ptes. mensuals
11 de 10 Ptes. anyals.

412 total de socis en el mes de no
vembre.

AUDICIO DE SARDANES

Tr.~dra lIoe el dia 26 de, Desembre, Fes
ta de Sant Esteve, a la Placa del 18 de
Juliol, al migdia, a carree de la Cobia
Sitgetana.

SORTIDES
Per adicions Gen.-Nov.
Compra material

Entrades
Sortides

39.645'25 Ptes.
205'50 Ptes.

39.850'75 Ptas.
51.538'10 Ptes.
39.850'75 Ptes.
11.687'35 Ptes.

Arnie excursionista de I'A. E. ATALAIA:

Col.labora a la divulgaci6 de la nostra

dansa, fent-te dels "Amics de la Sarda

na". Excursionisme i sardanisme s6n dues

mostres d'una vitalitat personal i col-Iecti

va.

T'esperem!
* * *

Durant aquest any 1968, "Amics de la

Sardana" ha organitzat tretze audicions

a carrec de les cobles "Sitgetana", "Me

lodia", "La Principal de Gracia", "La

Principal del Llobregat", una en col. la

boraci6 de la Caixa d 'Estalvis del

Penedes en ocasi6 de la Diada de Sant

Jordi i una altra en col.laboracio de

la Penya Motorista, en ocasio de la Festa

de Sant Cristofaro Les audicions s'han ce

lebrat a la playa de fa vila. La del Campa

·ment de tardor se celebra a l'Ermita de

Lurdes.
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El Larnnarnenr de Tardor en DADES
EI Campament d'enguany ha estat pot

ser el mes nodrit tant en participaci6 com
a qualitat. Poden donar-se per satisfets
els qui hi esrnercaren temps i estorcos,
a fi que aquest f08 de I'agrat de tothom.

EI cens del Campament no pot donar-se
arnb massa exactitud, perc es van comptar
80 tendes arnb 310 acampadors, apart
d 'altres assistents que vingueren a veure
el Foe de Camp , 0 a passar el diumenge
a I'ermita.

AI sopar de germanor hi partlciparen
53 comensals. Les actuacions al Foe de
Camp, van esser mes a menys les se
gL':ents: (perdoneu si ens deixem alguna)

Obertura amb parlament del nostre Pre
sident.

Cancons de 4 vailets dirigits per en
Magi Aranda .

Canyons pel conjunt " Els rebeldes " .

Prat i Andreu amb 80 xistes raplts,

Francese Prat en un fragment de "Te
rra baixa".

Grup Roca de Gava en "Barberia Mo
derna" .

Representaci6 cornica del Grup Jovenf
vol de l'Atalaia.

Vilafranquins i Gavanencs en el "Pilar
de quatre".

Grup "Els Desatinats" arnb les seves
cancons.

Consol Casajoana, Jaume Arnella, Jo
sep Moll i Angel Ciriza del Grup de Folk
de Barcelona, eng rescaren el public amb
les seves cancons.

Y la gran actuacio dels "Cantaires Mun
tanyencs" del C. E. de Gracia.

AI mati del diumenge el Cros-Country,
dona els sequents resultats:

L 'ATALAIA CL .6.SSIFICACIO GENERAL
5' 21" 1.- Joan Ramon Galvez 31' 50"
5' 50 " 2.- Xavier Callao 32 ' 25"
6 ' 18 " 3.- Rafel Dich6s 33 ' 00"
7 ' 07" 4.- Antoni Martfnez 34' 10"
7 ' 42" 5.- Manuel Cariabate 35' 50"
7 ' 45" 6.- Alfred Sim6n 36' 05"
7 ' 46" 7.- Xavier Simon 36' 50"
7 ' 50" 8.- Santiago Carrillo 37' 30"
8 ' 04" 9.- Agustf Pujadas 38 ' 35"
8 ' 22" 10.- Joan Toledano 38 ' 40"
8 ' 38" 11.- Jaume Mir6 39' 14"
8 ' 41 " 12.- Narcis Falguera 39' 55"
8 ' 41" 13.- Andreu Dich6s 40 ' 54"
8' 54" 14.- Antoni Dich6s 40 ' 55"
8 ' 57 " 15.- Joan Nunez 41' 30 "
9' 02" 16.- Carles G6mez 42' 27"
9 ' 05" 17.- Xavier Pallares 43' 40"

10 ' 09" 18.- Ernest Noya 49 ' 45"
11 ' 40" 19.- Joan Acuna 59 ' 36 "

CLASSIFICACIO JOVENIL

1.- Narcfs Falguera 39 ' 55"
2.- Andreu Dich6s 40' 54"

CLASSIFICACIO PUJADA A
1.- Joan Ramon Galvez
2.- Ratel Dich6s
3.- Xavier Callao
4.- Antoni Martfnez
5.- Xavier Sim6n
6.- Man uel Canabate
7.- Santiago Carrillo
8.- Alfred Sim6n
9.- Jaume Mira

10.- Carles Gomez
11.- Joan Toledano
12.- Agustf Pujadas
13.- Antoni Dichos
14.- Narcis Falguera
15.- Joan Nunez
16.- Xavier Pallares
17.- Andreu Dich6s
18.- Ernest Noya
19.- Joan Acuna

Eis viatces van esser a carree de
"Transports Monasterio" que va posar "a
la nostra disposici6 dos magnifies auto
busos. La Cobia Sitgetana va encargar-se
de l 'audici6 de Sardanes, patrocinades

per la Caixa d'Estalvis del Penedes, La
Missa fou celebrada per mosen Artur
Arruga, Escolapi, amb I'acompanyament
dels "Cantaires Muntanyencs" del C. E
de Gracia.
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EI monolit dedicat a Pompeu Fabra que
dies abans havia estat transportat al Iloc
on es ara, per una rnaquina excavadora,
pesava prop dels 3.000 kg. va esser gra
vada per un operari de "Marbreria Tarra
co" (?). La conferencia de descobriment
del monollt va esser a carrec d'Alfred Ba
dfa, professor del C. I. C. F. i col.labora
dar de "Serra d 'Or". EI concurs totoqra
fic , per irregularitats de la votaci6 popu
lar, va esser decidit per un delegat de
cadascuna de les entitats assistents i va
danar el sequent veredicte

1.- Josep Blanes, de Vilanova
2.- Francesc Prat, de Vilanova
3.- Vicens Agustf, de Gava

Una activitat fora de programa va esser
la lIuita a corda entre solters i casats de
Vilafranca, Gava i Vilanova, que amb
molta expectaci6 va finalitzar amb un em
pat a desfer al proper Campament.

Per la tarda, tres carreres de sacs per
la mainada, dues trencades d'olla, un
concurs d'estirar corda i una bona xoco
latada va fer les delicies dels petits... i
dels grans. Mentrestant, els representants
de les entitats penedesenques prenien
I'acord de fer el III Campament del Pe
nedes sota l'organitzaci6 del C. E. ROCA
de Gava.

Amb carrec especffic, portaren I'orga-

nitzaci6 els companys sequents: Prats,
per les sardanes; tendes i material, a ca
rrec d'en Campillo i Ruiz; en Capdet por
ta la tasca de la venda de lIibres i I'Ho
menatge a Pompeu Fabra; la Secci6 d'At
letisme del Patronat d'Esports de Vilano
va amb I'assessorament d'en Granell por
taren a cap el Cross-Country; Candela
s 'encarreqa del Concurs fotoqrafic , men
tre que tarnbe Granell va organitzar el
Sopar de Germanor. De I'aparcament se'n
va cuidar en Fuster i la caixa dels diners
la va portar en Montoliu. EI Foe de Camp
i els jocs infantils van esser portats per
en Blanes, al mateix temps que feia de
Cap de Campament. Altres membres de
la Junta Directiva i alguns arnics es van
donar un cop de ma, quan va esser ne
cessari. EI masover de la finca posa a la
venda els refrescos de Coca-Cola, men-
t restant que aquesta entitat comercial

ens facilitava I'equip d'altaveus. Eis ban
de rins foren realitzats per la Casa Rispa
de Barcelona, i els programes del Cam
pament publicats per gentilesa de Van
guard, S. A. i Tintoreria Alba.

Aixf ha estat el Campament des del
punt de vista estadfstic. Desitgem que
I'any vinent, sigui encara millor per tal
d'enaltir al maxim la nostra entitat.

J. B.

Seccio dLsqu! Aetivitnts 1968-69
En el proper dissabte, dia 14, ales

10'30 de la nit farem la festa anual d'en
trada a la neu, amb una projecci6 de ci
nema de diferents temes. EI dia 15, a tes
6 de la tarda, tlndra lIoc el tradicional
ball.

Durant els mesos de febrer i marc hi
haura els campionats d'esqui masculins,
femenins i principiants.

La secci6 demana la participaci6 de
tots els seus associate a la travessa Nuria
Setcases i Rallye d'Esqui.

Si et temps ens ho permet, i no ens
manca la neu, farem unes proves de nova
modalitat als Rasos de Peguera.

En els propers circulars donarem mas
details d'aquestes activitats.

* * *
Les quotes de lIoguer de material seran

les mateixes de la ternporada passada.

En cas d'accident les reparacions ani
ran a carrec del soci lIogater.

Les excursions amb autocar hauran
d~esser pagades amb cine dies d'antici
paclo,

President: Jesus Santacana.
Secretari: Xavier Salleres.
Material: Antoni Penna.
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C st~.-..-.s ' e la Coma ea e arra
Castell de Sant Esteve de Castellet - Castell de Cubelles

Castell de Ribes - Castell de Sitges - Castell de la Geltru

Si el que d6na mes caracter de forta
lesa en els castells roquers es el 110m de
roca en que s'assenten , be pot dir-se que
la comarca de Garraf te el seu millor cas
tell a ran d 'un lIac, en la seva gegantina
penyalada. Vuit municipis entren en la
rodalia i s6n varis els castells a citar.
Comencem pel de Castellet, on hi ha les
runes del castell de Sant Esteve, de ti
pus marcadament feudal.

Historiadors de les lIuites dels remen
ses contra el feudalisme, adjudiquen un
castell poderos a Cubelles , entre els se
gles XIII i XV. L'escut del poble presenta ·
un castell com a emblema del que encara
subsisteix .

Aixi mateix se sap que Sant Pere de
Ribes tenia castell , car entre els anys 937
i 950 , Wilara , bisbe de Barcelona, va com
prar i fer adobar el castell de Ribes .

Vives , successor d 'aquell a 6 de maig
de 990 , concedf franqueses als moradors
del poble. L 'any 1131 , el bisbe Sant Ola
guer va donar el castell en feu a Arnau
de Ribes , i I'any 1333 Alfons IV d 'Araqo
.atoma Carta-pobla als seus habitants .
Despres desapareix tot rastre del castell ,
quedant-ne unicament avu i dia una torre
rodona.

De Sitges es coneix l 'existencia d 'un
castell , que va passar per diverses ju
risdiccions , fins anal" a parar a Ja Seu de
Barcelona, a la qual el vengue Joan I,
I'any 1390 per 55.000 sous de moneda
bareelonesa. Es possible que fos enderro
cat quan Sitges fou assetjada per tropes
castellanes i passada la vila a sang i foc ,
durant l 'alcarnent de Catalunya contra
Felip IV.

En cornpensacio de castells vivents, la
comarca de Garraf te el maqestuos cas
tell de la Geltru a Vilanova i la Geltru,
restaurat en el curs del primer quart del
present segre. Avui sembla un castell nou

de trinca , qracles a una acurada restau
racio. La part primitiva de la magnifica
fortalesa, fou bastida al segle XII. Figu
rava en ella la torre rornanica de planta
rectangular, amb murs adobats, situada a
la part NE. i un de Is elements mes antics
de l'arquitectura civil catalana a l 'Edat
Mitjana. En segles posteriors va comple
tar-se el castell; al XIII corresponen murs
i finestrals de l'ala. XIV i XV, nombroses
arcades de planta baixa, constituint un
ample espai cobert a I'entorn del pati,
tipica slnqularltat del castell, que perme
tria recollir grans munions de gent, lIiure
d 'Internperies : al segle XVII varies genera
cions portaren a terme la tabrica general
del castell.

Eis documents proven l'existencia de
castell i terme de La Geltru anteriorment
a la Vilanova. L'any 1259, el rei Jaume I
ordena als veins de Cubelles que ajudin
al senyor de la Geltru en la defensa del
castell , i la carta-pobla de fundaci6 de
Vilanova, si be es promulgada pel mateix
re i fou feta l 'any 1274, de manera que Vi
lanova es com una filla de la Geltru, Sen
yors del castell ho foren diverses families;
els Manresa, els Olzinelles , els Sanahuja
els Alemany i els Santjust.

En 1309, en temps de Jaume II, el sen
yor de la Geltru pren part en el setge
d 'Almeria; en 1335, I'infant Pere, Ilocti
nent general d 'Alfons II, distingueix arnb
el favor reial a Raimond de Manresa,
castlar del castell , en agra'lment de ser
veis pretats pel poble vassall i lIurs pre
decessors. A finals del segle XV, Jaume
de La Geltru fou gran mestre de l'Ordre
del Temple. La restauraci6 resulta bastant
respectuosa amb el passat, encara que
servint necessitats presents , que avui s6n
acol/ides pel veil monument de La Geltru.

M. FORTUNY
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Es c:c:Sega re es»
Camf d 'Olivella travessem el poble de

Ribes. Dalt el barri del Palou veiem acam
pats una tribu de gitanos els quais han
substi tuit I'antiga tartrana 0 carro per una
mes actual furgoneta de motor d 'ex

ploss io. EI 'v ehi c le de tracci6 mecanica,
igualment com el primitiu de tracci6 ani
mal , esta fa rcit de maletes, cistellots i
fardells. EI sistema comunitari d 'aquesta
raca distribuida en clans familiars no re
sulta al terat pels avances del progreso

Algu ens diu amb sornegueria: -"Son
" se;Jarre"tes" motorizats ". Aquesta deno
minaci6 ens fa pensar en uns temps en
que les poblac ions del Penedes i Garraf
durant la temporada de la verema eren
invad ides pac if icament per uns estols pro
ce dents generalment de la comarca de la
Se9arra -d 'on venia el nom de "segarre
te s" - i que acudien a guanyar-se uns di
ners en les feines de la collita del ratrn .
Eis recursos naturals de !a seva terra no
els donava prou per a alimentar les nom
br oses boques que demanaven menjar,
ve int-se precisats a traslladar-se , fent lIar
gues caminades , als 1I0cs on feien falta
braces per a feines temporeres.

A la nostra comarca els ceps arrelaven
en /locs on avuf ens sembla imposs ib le.
Veiern anti ques feixes de cultiu quasi als
ci ms de l 'Aliga, del Montgr6s i de la Mo
la , ales serni-desertiques zones del mas
sls , prop de la Pleta i la Vall de Joan.
EI rairn creixia ufan6s i la verema donava
te ina a malta gent durant unes setmanes.
A Vilanova els veremadors forasters eren
allotj ats, .si no trobaven hostatge ales
ras ies . al castell de la Geltru , Ilavors
un ca sa.lot molt maltractat i que era en
se ms pres6 municipal. Les contractacions
se. ectuaven a la Placa Llarga , Ilogant
genera lment als homes per colles que ja
ve ni en formades des del seu poble. Molts
g rups ja quedavan emparaulats d 'un any
a l 'a lt re .

PI finali tzar el segle calque sobre la
comarca la plaga de la fil.loxera que des
tru f totes les vinyes obligant a una replan
tac i6 amb empelts americans que no han
pogut igualar ja mai mes el rendiment

que donaven els ceps del pafs. Aquesta
c rissi vinfcola talla per sempre la visita
anual dels nodrits contingents segarrencs
privant-Ios d 'una font d 'Inqres, fe t que se
gurament accelera la forta emigraci6 que
ja sofria Ilur comarca . jQuantes masies de
muntanya hem vist abandonades y caien
a trossos, entrem ig de les ruines de les
quais s 'aixeca dreta la barra roscada d 'u
na vella premsa de ferro , mut i rovellat
testimoni de l 'existencia d'unes genero
ses vinyes que se n'anaren en orri!

La comarca de la Segarra continua sot
mesa encara avuf dia a un greu percen
tatge d 'emigraci6. En la decada 1950-60
la poblac i6 total de la comarca disminuf
un 8'9 per cent. Tan sols les poblacions
de Cervera, Guissona i Tora han experi
mentat minsos augments . Actualment pe
rc e ls seqarrencs nodreixen els grups
d 'imrniqrants que son atrets cap als nu
clis industrials de la regi6.

Solament els gitanos amb les seves tra
dicionals eostums de vi da n6mada i de
no lIigar-se a un treball fix , acudeixen
avuf dia -tal com avans ho feien els " se
garretes"- ales feines de la verema, co
lIi ta d 'olives, ametlles i altres productes
de la terra , tasques que els ocupa sola
ment un temps limitat. I es que la majorta
de la gent " cale" considera que el aeu
dir a treballar diariament al toe d 'una si 
rena es un nou sistema d 'esclavatge que
atenta a IIur punt de vista sobre la lIi 
be rtat de I' individu . Per aix6 molts es de
di quen al cornerc de l best ia r 0 dels te i
xits , ocupac ions ambulan ts que s 'adap
te n rr.es a 18 seva idiosincrasia de la vida
lI iu re , rernin iscencia del se u nomadisme
t rr dicional.

En oposat contrats veiem aquets dies,
lIargs trens camf de la frontera transpor
tant verernadors de diverses regions es
panyoles que van a collir el ralrn a la
vema naci6 francesa. EI traball temporer
encara es ineludible per a molta gent que
voldrien contar amb una situaei6 labora
i un sou assegurats .

. VIRELL
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ocalismes
Tot localisme es pernici6s. Hi ha qui

aprecia sols un fragment de la liar on viu,
qui estima nornes uns determinats parents
de la familia. S6n exageracions que no
condueixen a res. S6n visions miopes,
alterades. S6n deformacions. Eis cornpar
timents estancs no compten en la vida.

Aixi mateix passa amb I'amor al Iloga
ret, a la vila, a la ciutat on un ha nascut.
Qualsevol pedra mereix per al qui sofreix
d'aquest mal una mena de veneraci6 exa
gerada. Un carrer6 tot escaint i romantic ,
amb lIum de gas, es objecte de la seva
idolatria. Eis homes que en aquell clot
han nascut i s'han distinguit una mica s6n
tinguts pels rnes grans del m6n.

Aquest home esta entaforat all! dins i
en pateix un enamorament tal que I'im
possibilita de tenir uns amors rnes alts,
rnes nobles, rnes densos. Ell sabra la his
toria de les pedres, dels fets i dels perso
natges locals fins a la "mini" expressi6.
I amb tot s'embaladlra. Si poques faria Ili
bres que en parlessin, que ho desmenus
sessin. A cada casa, en cada retrat posa
ria lIum perenne, com a "monuments na
cionals". Ell te l'anima tan minsa com es
casos s6n els kilometres cuadrats que
abasta la demarcaci6 del seu poble.

En poques paraules, creiem que es una
malaltia greu, que demostra una palesa
Insuticiencia cardfaca. Aquest home es
"imatge i sernblanca de Deu" per equi-
vocaci6.

Pero hi ha un altre localisme tan greu,
o pitjor, que I'anterior. Es I'internaciona
lisme abstracte. Perque professar amor a
aquest "ideal local que no es palpa"
tambe es una deformaci6 produlda per
I'home que va d'una banda a I'altra per
que esta massa begut. A aquest home no
ii vingueu amb coses petites. Ell vol grans
horitzons. Es home de grans arnbicions.
No s'hi troba be escoltant projectes que
es circumscriuen a un ambit redurt, Ell
es home de grans empreses. No en por
tara cap a terme. No hi patiu. Pero en par
lara molt al red6s d'una taula de cafe fent

rotlfana arnb uns quants desvagats. I aixo,
tota la vida, "estudiant" , comentant, critl
cant , preveient.

I te ra6. Parar-se en un ideal local es
morir, es abdicar, es dimitir de les fun
cions vitals d'humanisme. Perc no s'ado
na que I'internacionalisme -aixf tal com
el presentem nosaltres- es un localisme
meso Perque el m6n tot ell no es altra co
sa que un petit barri als delores d'una
gran ciutat, que es I'univers tot, que es
tota I'eternitat. EI Ilogaret, la vila, la ciu
tat podran esser "un rac6 de m6n" (hi
ha gent que no enten que la Placa de Ca
talunya, 0 e! Paseo de la Cibeles, 0 Tra
falgar Square 0 Piccadilly Circus tarnbe
puguin esser "racons" de m6n) perc es
que el m6n no es "un rac6 d 'univers"?

Sf. Un i altr'e son localismes perniciosos.
Serr.bla com si els homes, segons siguin
moderats a avancats, conservadors 0 re
volucionaris, es reparteixen aquest ideals.
Un i altre s6n ideals retrogrades, cavernf
coles, malgrat que siguin pomposament
presentats i exhibits.

Hem d'estimar el Iloc on velerern la
lIum (Ia vila ) i el 1I0c que ens d6na la
lIum (el m6n) pero no com a exclusius
sin6 com a complements d'aquella comu
nitat rnes general i mes concreta que es
la patria natural, que ens fa esser el que
som, com a homes i com a pobles, que '
ens fa venir d'uns homes i esser pont cap
a uns altres. Llavors es quan I'home s'a
consegueix i es digne de la seva talla i
lIavors pcdra estimar, amb uns altres ulls,
les pedres locals i els espais immensos,
perque uns i altres I'ajuden, els uns des
de baix, els altres des' de dalt, a esser ell
mateix i no un altre. Com ens ensenya el
Magisteri de l'Esglesia -catolic vol dir
internacionaJ, encara que de vegades els
catolics ho demostrem tan poc- que ens
apressa a estimar el m6n pero passant
per I'amor ales coses que ens donen
consciencia personal d'homes i conscien
cia col.lectiva de pobles.

,-
.... - - -
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Voy a 'ntentar esbozar un comentario
-bajo mi modesto punto de vista- de
tr es ob ras li terari as que han inc idi do en
el camp o biblioqrat ico rnontanero y que
no debier an faltar en la biblioteca de to 
do buen alpi n ist a 0 excursionista.

Se t rat a de t res libros tota lmente dife
rentes ent re sf , tan to po r su conten ido ,
c omo por la forma de su tematica, 10 que
hace harto d iffc il emitir un a opini6n a l
gusto de to dos .

EI prime ro de el los , por orden de apa
r ic i6n , es la t raducci 6n del ori ginal fr an
ces , t itulado " LA MONTANA", de Maur ic e
Herzog . Est e gran alpini sta , vencedor del
An napu rna, pr imer 8.000 conq uistado po r
e l ho mbre, ex-co rn isar io para la Juven tud
y el Deporte de Franc ia y su bl ime enamo
ra do de las rnon tarias, nos ofrece un li 
b ro de ti po monu mental , p ro fu samente
i lustrado, en el que ha ten ido que recabar
la co laboracion de do ce espec ial istas de
tem as relacionad os con la mont ana y que
s610 con sus nombres ya aval an la cal i
dad de la c itada obra. La version espa
no la, ad aptada y revisada po r Jorge Si
rera, rnontariero y av ia dor , nos in cl uye
una buena pa rte de fo to graf fas logradas
por el , esp ecial mente pan ora mi cas ae-
reas .

Puede dec irse sin temor a equivocarse
que se t rata de una encicloped ia integral
de la ecu ac i6n hombre-montana, en la
qu e se describen los di versos pasos de
la misma de una forma espiritual , tlslca e
histor ica, Corre a cargo de Maurice Her
zog , el primer capitulo , en el que con ju i
cio certero y notable olarivldencl a nos
ofrece un 'Conoc imiento de la montana"
visto como fen6meno social-ideoI6g ico .
" Las rnontafias de los mitos y leyendas" ,
en el siguiente capitulo , es el tema en
que Sa mives ha recopilado las innumera-
bles histor ias legendarias que circulan
por el mundo en torno a la montana. Jean
Couzy, Henry de Segogne y Jean Stoupy,

os muestran su extensa erudici6n en un

per JOSE BLANES

cap itulo dedicado a la " Exp lor ac ion de
las rnontarias del mundo" , que nos des
cubre bajo un prisma alpinfstico , todas
las cimas y oo rdilleras mas importantes
de la Tierra, muchas de elias casi desco
noc idas . Una de las partes mas intere
santes desde el punta de vista tecnico es
la de " Geol og fa de las Montanas" , donde
las t res partes de que consta : origen y
for mac i6n de los relieves , fuerzas cons
truct ivas, y fuerzas destructivas , nos dan
una idea ge ne ra l de la form a constitutiva
de la mont ana. Su autor es Hans Neltner.
Ot ro cap ftulo muy inte resan te es el deno
minado " Geograf fa de las rno ntanas " don
de Paul Veyret ha hecho un exhaust ivo
estudio , de 10 qu e estab lec iendo un si 
m il teatral , ser fa el escen ario y los ac to
res, con su modo de desarroll arse en el,
o sea las rnori ta rias y sus morado res. Ro
bert Grandp ierre nos ofrece un resumen
escrupulosa rnente cientffico de las rea c
c ion es f is io l6g icas del organismo en el
med io montaries con la pa rte titulada
" Adaptaci on de l homb re a la montana".
Ouizas pa ra un mont afiero y excursionista
sea la parte mas importante la denomi
nad a " EI hombre y la conq uista de las
ma n .anas" . Sub dividi da esta en dos par
tes , La Histo ria de l A lpinismo nos des
cribe desde sus ini ciad or es has ta las gran
des " pr imeras" ascens io nes de todos los
tiem pos, sin o lvi dar un capitulo a la in
teresante faceta del esqu i, fnt imamente
ligada alal pi n ismo invernal. La segunda
par te esta unica y exclus ivamente dedica
da a la Te cni ca del Alpin ismo, en donde
ca n sin gular maestrfa , Jean Franco Ex
pone didacticarnente , todo 10 que sea
conce rni ente a escalada. Trata el ul ti mo
cap ftulo de la relac i6n " La Montana y e,1
Arte ' . Como casi parece 16gico, la parte
mas extensa de este , esta dedicada a la
lite ratu ra y Bertrand Kempf con la cola
borac i6n de Jean Escarra analizan desde
tiempos anteriores al alpin ismo hasta la
epoca actua l. Tarnbien es Kempf quien
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realiza un sornero estudio del binomio rnu
sica y montana. La pintura de montana
es tratada por Pierre Courthion, can gran
tacto y conocimiento de la misma. EI sep
timo arte -lease cine- hoy en dia de
tan avanzada tecnlca, es comentada par
Jean-Jaques Lanquepin, con referencias
a las pelfculas que han marcado la pauta
en la reducida cinematograffa de monta
na, y a sus esforzados precursores,
Fanck, Trenker y despues Ichac.

Languepin rubrica el Ilbro con un corto
pero documentado artlculo sobre fotogra
fia.

Asi, poco hay que ariadir a 10 antedi
cho, la conclusion a que se lIega es que,
el libro, es el mas completo, ameno e in
teresante que se ha editado en la actua
Jidad de cara al montafiismo.

Se dijo al principio de este articulo
que los libros eran totalmente diferentes,
mas quizas serla conveniente hacer no
tar que la obra a comentar a continua
ci6n, que es "ESPERIT I TECNICA DE LA
MUNTANYA", de Agustf Jolis y M.a Anto
nia Sim6 de Jolis, Ilevan un cierto para
Jelismo en 10 concerniente al caracter his
torico y al aspecto tecnico con el libro
anterior, pero es 16gico tratandose de te
mas similares. Dividido en cinco capltu
los, podrfamos reagruparlos en 5610 dos;
uno que hace referencia a la parte ideol6
gico-espiritual e hist6rica, y otra, a la par
te concerniente a las tecnlcas propiamen
te dichas. La opinion de los autores en
10 que respecta a la primera parte, hace
eco de esa fusi6n de excursionista y men
tariero, jY que tanta diversidad de opinio
nes ha ocasionado, no obstante ha sido
compaqinado por ellos con indudable
buen criterio, a pesar de que par ejemplo,
en una de sus muchas apiniones, dicen
que todos los excursionistas slenten una
gran atraccion por la Alta Montana, cosa
bastante discutible, ya que la actual rea
lidad nos presenta a muchfsimos de ellos
como sencillos caminantes de senderos
trillados 0 visitadores perennes de ermi
tas y santuarios, que cuando ven una
cuerda de escalada se horrorlzan, y que
son la antftesis del espiritu de aventura
que caracteriza al buen montafiero.

La parte dedicada a la tecnica y I.

practica, esta cortada con el patr6n de
un manual de alpinismo, perc resumido
inteligentemente y naturalmente puesto al
dfa. Con esta obra en las manos, puede
decirse que se poseen las claves princi
pales para dedicarse con plenitud a la
afici6n por la montana, aunque bueno es
recordar, que no por el mero hecho de
leerla, se vaya a convertir cualquiera en
un consumado alplnista, caso en que ya
se han encontrado mas de cuatro impul
sivos [ovenes,

S610 resta como rubrica, felicitar al ma
trimonio Jolis, y sus colaboradores Faus,
Carrete y Abella .por este libro, que tan
brillantemente conjugan tecnica y huma
nismo can excelente sentido pedaqoqlco.

Y vayamos finalmente a conocer la ter
cera y ultima de las obras propuestas, Se
trata del discutido libra "LA SALADA DE
LAS MONTANAS", de Jos6 M.a Villalba
Ezcay. Confieso que desde hace algunos
aries, leo can verdadero deleite, los diver
sos escritos de Villalba Ezcay, que han
ido apareciendo en revistas como "Cor
dada", "Montana" a "Vertex", predispo
niendorns para apreciar la profunda ins
piraci6n literaria que adorna a dicho au
tor. Es un libra que se presta, una vez
lefdo, a 1a reflexi6n, despues al comenta
rio y con su consecuencia inmediata: la
polernica. Consta de cuatro partes: "Mon
tanas de aquf y de alia", "Momentos es
telares", "Cantos de cuerda y esperanza"
y "Del Montserrat eterno". De los trece
artfculos que forman el primer grupo no
se me ocurre por cual decantar mis pre
ferencias, si sobre aquellos cantos a la
sublime belleza del Berqueda, 0 aquel
ensayo terrorffico de ciencia-ficci6n de la
"Balada de las montarias negras", en-
marcada en el pavoroso espectro de la
guerra. Tarnblen rnerece un calldo elogio
el epistolario dedicado a la j.uventud que
ba]o el nornbre de "Cartas a un [oven es
calador", analiza a la generacion actual
y sus problemas frente a la montana.

Y asl se podrla seguir, con articulos
como "Elegia por los que se fueron",
"Retablo montserratino" 0 "Pequeno en
sayo sobre la presuncion" y tantos otros,
en los que se aunan cosas tan dispares
como poesfa, guerra, musics, escalada,
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religiosidad, etc., en relatos anecd6ticos
y aleccionadores, que con verba tacl: de
sentido metaf6rico, expresan el pensa
miento del autor.

Ouizas se podrfa obletar, que el estilo
de narraci6n queda algo desplazado pa
ra la actual epoca literaria, al adoptar un
aire valleinclanesco, ahora bien, aun gus
ta este estilo iY mucho! Ouizas por ello
el autor se haya visto criticado por unos
y ensalzado por otros. En el nurnero 11
de la revista "Vertex", Ramon Maj6, ana
liza profusa y extensivamente a la obra y
al autor, y la crftica puede tacharse de
extremadamente dura, no quiere decir
esto, que algunos -no todos- de los
conceptos filos6ficos ° puramente gra
maticos que se emiten no sean verdade
ramente ciertos, e incluso que estemos
de acuerdo con ellos, pero aquel anallsls
mejor se presta a ser razonado en forma
de dialoqo que no escrito, porque si a este
primer libro, propiarnente de literature
rnontanera, se Ie apabulla publicarnente

SECCIO DE CULTURA
ClJRSET DE CATALA

Mes de gener: A partir del dla 18 hi
hauran classes de catala, amb comenta
rls de literatura, al centre de la Talaia.
Seran els dissabtes de 4 a 5, per a nens
i nenes de 7 a 14 anys. De 8 al 9, per als
de 15 en amunt. Per inscripci6 aneu a la
Talaia. EI curs durara fins a final de juny.

SORTEIG

En el sarteig correspanent al mes de
Navembre ha estat premiat el soci Josep
Elias i Juncosa amb el lIibre "Canipe",
autar, Jasint Verdaguer.

EI soci premiat pot passar a recallir el
Ilibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a
1Q del vespre; caduca als 60 dies del sor
teig .

En cas de no esser recollit, passara a
farmar par de la nostra biblioteca.

BIBLIOTECA

Agra'im al soci Joan Virella i Bloda la
donaci6 d'un lot de Ilibres de diferents
temes, amb un total de deu.

Estan a disposicio de tots els socis.

asi , pocas ganas van a quedarle a Villal
ba Ezcay de editar otra obra.

No obstante otras crfticas, han sido elo
giosas en extremo, tales como las de
Alexandre Marcet en el boletfn del C. E.
de Gracia 0 la de Carlos Albesa en el nu
mero 9 de "Vertex". La contrapartida ha
sido dada por "Cordada", -editora del
libro en cuesti6n- que en su ultimo nu
mero, con una contestaci6n fuera de tono
y poco mesurada a la critlca de R. Maj6,
pero en fin, en esta revista ya estamos
acostumbrados a cosas por el estilo.

Resumiendo, con sus pros y sus con
tras, si en mi mano estuviera calificar la
obra de ese miembro del Honorable Ra
mo de la Cuerda, que es Villalba Ezcay,
tendrfa un sobresaliente.

Vistas ya las tres obras, quisiera dejar
bien sentado que 10 expresado aqul es la
opinion de un lector y no la de un crftico,
y si no estas de acuerdo, amigo que lees
estas mal hilvanadas Ifneas, a la lectura
de los libros me remito.

En el proper circular, esmentarem la
rel scio de I!ibres ingresats a la nostra bi
blioteca enguany, tant els comprats com
els obsequiats.

CENTENARI FABRA
EI dia 12 de Gener, diumenge, ales 5

de la tarda, tlndra lIoc una conterencla,
al nostre local, organitzada per la Secci6
de Cultura i "Amics de la Sarda,na", 50

ta el tltol
"Evocaci6 de Pompeu Fabra"

a carrec del Sr. Josep Miracle, una de les
personalltats mes destacades dintre la
nostre lIengua.

NOTICIARI
NAIXEMENT

Han vist enoiada fa seva liar arnb el
naixement del tercer fill, una nena, els
nastres socis, matrimoni Lozada-Espf. EI
seu nom: Nuria.

Eis nostres millors desitjos a tots .

FESTA DE CAP D'ANY

Com cada any tindra lIoe la "Festa de
fi i cap d'any", esperem l'asststencta de
tots els associats.
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FLORISTERIA

Caidos, 12 - Tel. 293113 1

Villanueva y Geltru

na a enr inn... flare

JOIER~A - RELLOTGERIA

Placa del 18 de Juliol, 1 - Telefon 293 00 89

VILANOVA I LA GELTRU
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Ma breria

v
arra a

Construccions en pedra , marbre i alab astre

Arquitectura - Escult ura - A rt religi6s i funerari

Carrer Jard i, 18 - 20 - TeJefon 2930921 - Vilanova la Geltru

Imprenta - Libreria - Papeleria - Material de Ofi eina

Para sus obsequios de
NAVIDAD - REYES ...

Extraordinaria especialidad en
libro infantil y juvenil

Juegos educativos

Ultimas novedades en todos los
articu los

RBLA. CAUDILLO, 41 - TEL. 2930391 - VILLAN UEVA Y GELTRU

CEls art icles reflexen nornes les op inions de Ilurs autors)

"f. G. Vilas a - Rbla , Caudil lo 41 - illanueva y Geltru - 1968
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