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Fa mo lt de temps , que ten im l' intenc i6
d 'or g an itzar un curset jovenil dintre I'A.
E. At alaia , du btavem que pogues tenir
exit , perc ens · varem decidir, i per l'Octubre del 1967 el varem cornen car. Per
do nar una m ica d 'estfmul als poss ibles
p ar t ic ipants, varem establ ir una puntuac i6 i una class ificac i6 , de forma que els
dos participants que sumessi n mes punts ,
serien obse q uiats amb un v iatge als Alps
Francesos .
S 'inscriguere n un tota l de 23 nois i
no ies , el prom ig d 'assistenc ia a excursions i reunions ha sig ut d 'u ns 15 . La
pun tua ci6 aconseguida per c ad a un d 'ells
es : M." Assump ta Baig i Isidre Poch , 1.440
'p unts ' Edua rd Camar6s , 1.410; Anton i
Cu t il las , 1.340; Josep Bruna , 1.300 ; Josep
Cande la, 1.170;
uri Alba , 1.160 ; Jordi
Ca nde la , 1.140; Gab riel Pons , 1.080 ; Jord i A rt igas , 920 ; Enric Garriga, 890 ; Montserrat Vidal , 850 ; Rosa Ricart , 840 ; Pere
Ballonga , 800 ; M.a Carme Barcelo , 500;
Montserrat Soriano , 200; Pere Carbonell , ·
100 ; Carles Carbonell , 100 ; Josep Vilan ova , 100 ; Xavier Carrasco , J . A . Pons , J .
M.a, Plana i Francesc Barcelo amb 0 punts .
Aq uesta puntuaci6 ve donada en tunci6

del nombre d 'excursi ons re ali tzades pe
cada part icipant i per la volun tat dem ostrada.
A c abat [a e l curset , a to ts ens sabia
greu , semblava que ens teniem de separar per no veuren 's meso Era el fruit d 'haver passat junts , fred , calor, cansamen ,
~ ana , emocions , fruir dels paissatges , en
fi , haver conviscut dies d 'excursi6 qUe reco rdarem molt de temps. Entre tots varem
dec idi r or ganitzar un viatge als Alps de
for ma que en 1I 0e d 'anar-hi solam en t els
dos de max ima puntuaci6 hi poguessim
ana r tots plegats . Es varen estudiar les
pos ibles difieultats i t ots varem estar
d 'acord en treballar el max im per acon seguir-ho. Va rem cornencar i el projecte i
organitzaci6 es ja un fet. Les dates i I'itinera ri esc ol lit per el viatge a realitzar amb
au toear el mes d 'Ag ost del 1969 son el
segLients:
Dia
Dia
Dia
Di a
Dia
Dia

5: Vilanova - Valence ( Franca )
6: Val en ce 7: Ch amonix
8: Chamon ix
9: Chamonix
10 : Chamonix

11: Chamon ix - Zermatt (Su lssa )
12: Zermatt
13: Zermatt
14: Zermatt
15: Zermatt - Lago Magiore - Torino
(ltalia )
Dia 16 : Torino - Niza - Marsella
Dia 17: Marsella - Perpinya - Vilanova
Durant I'estancia a Chamonix est a projectada l'ascensi6 al Montblanch si es
possible.

prou, l'Entitat necessita una Secci6 0
Grup Jovenil i permanent, amb autonomia
prop ia, naturalment supervisada, amb ganes de realitzar activitats. Eis objectius
primordials d'aquest Grup 0 Secci6, serien que tots els seus components adquirissin uns coneixements basics que tot
excursionista hauria de saber, captar
nous [eves per a -I'exc urs io nisme, i forrnar
gent que mes endavant poguessin participar en Ies juntes de I'Entitat.

De moment, I'organitzar aquest viatge,
mante units a aquesta colla de joves, continuen sortin d'excursi6 junts a la muntanya , . realitzen activitats per a recollir
diners.
Amb tot aix6 , creiem que no n'hi ha

Tot el que diem , esta ja en projecte i
sera presentat a la junta, si es aprobat,
ho exposarem arnb tot detail en aquest
butl letl i cornencarern inmediatament que
sigui possible. :
M. i M.

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

ASSEMBLEA GENERAL
EI passat 15 de desembre se cerebra
I'Assemblea reqlarnentaria amb una assistencia de socis , com de costum, no molt
nombrosa . Eis primers punts de I'ordre
del dia es desenvoluparen arnb normalitat, fent-ne els respectius directius la seva
exposici6 , essent aprovats pels assistents.
AI capitol de precs i preguntes s'anirna
la reuni6, establint-se un franc dialeg entre la Junta i els associats. En primer lloc,
en inquirir a la Junta informaci6 sobre
els projectes i gestions envers I'adquisicio
d'un local de propietat, es presentaren
diverses propostes, acceptant-se en principi la suggerida per en Julia, la qual enfocava unes bones possibilitats que en
cas de madurar positivament, requeririen
la convocatoria d'una assembles extraordlnaria per a plantejar als socis l'assumpte d'una forma practica, legal i economica.
Seguirem l'exposici6 entorn a l'ultim
campament celebrat a I'ermita de Lurdes
comentant-se alguns punts negatius i
acordant de modlficar I'acte, transformant10 de campament en aplec. Es suggeri a
la Junta la convenlencla d'elevar una petici6 a la Federaci6 Catalana de Muntanya per tal que adverteixi a les entitats

arganitzadores de certes curses muntanyen ques adjectivades amb el qualificatiu
de "provincials", de la inconqruencia que
suposa la discriminaci6 que en la inscripci6 i con sequent c! assificaci6 efectuen
amb els equips p roc edents d'aqrupacions
rad icades fore d 'un es f ronteres que apart
I'ordre administratiu de l'Estat, no han
d 'esser mal divisi6 en el camp excursionista.
Igualment es presents i fou acceptat el
prec en que es de rnanava a la Junta, que
en nom de l'Entitat p rengui consciencia i
adopti la consequent ac tuaci6 en aquelles
questions que no afectant directament a
l'Agrupaci6, lesionin plenarnent la sensibilitat excursionista, com han ocorregut
ultimament en I'intent de parcel.laclo del
Pare Naeional de- Sant Maurici, el lamentable afer de I'ermita de Sera 0 la destrueci6 d'importants vestigis arqueoloqics,
aetes tots ells en els quais s'ha emprat
I'execrable tactica del fet consumat, a la
qual els excursionistes no podem oferir
amb el nostre si'enci una covarda co -mplicltat,
Finalitzat aquest capttol de precs i preguntes, es dona per closa l'Assemblea
General Ordinaria.

OIXAHO
Des d'aquest 1I0c, Refugi "Sant Jordi"
(Font eel taig), a 1640 metres damunt
el nivell de la mar, situat a la cara Sud
del Coil de Pendfs, a la comarca de l'Alt
Berqada, agato la ploma arnb I'anlrn que
aq uestes ratl les siguin insertades en el
nostre Butlleti.
Tinc ganes de parlar-vos del Moixaro,
o millor dlt i per entendre 'ns millor, de la
Serra del Moixar6 , nom que pren aquesta
lIarga serra orientada d'Est a Oest, que
s'interposa entre la conca de la Cerdanya i la vall del L'obreqat, com a enllac
entre la serra del Cadi i el puig de la
Tossa d'Alp-Puiqllencada, No pot esser
confosa amb cap d'ells, malgrat de formar
part de ia mateixa unitat topoqratica,
perque te caracterfstiques completament
originals. Es un massfs de poca longitud,
pero amb pe rsonalitat topoprafica perfect ament definida. Realment cornenca al
Coli dePendfs, a 1760 m. una de les vies
d 'acces a la Cerdanya, des de la vall del
Llobregat, i acaba a Coil de Jou, a 2000
m. , al peu de la Tossa d'Alp , allargant-se
una mica rnss de 5 km.
Per alxo , l'arnbit geografic, abarcat pel
mapa d'aquesta regia, es molt mes ampli
puix que abasta el segment oriental de
la Ilarga serralada de la Serra del Cadl,
per l'Oest, i el massfs de la Tossa d'Alp ,
fin s a Puiqllencada, per I'Est.
EI Moixar6 te el seu punt culminant a
Penyes Altes, vertex geonesic de les tres
provincies. La seva altura maxima es de
2260 m. sobre el nivell de la mar. Perd la
seva altura quan arriba a Coil de Jou, on
cornenca la robusta Tossa d 'Alp, de 2531
m. , i Puiqllenc ada , separat pel CoH de
Pal , de 2110 m.
Ara estem desenrrotllant les excursions
a aques t m ess rs. Ja sabem que totes les
excursions 0 ascensions poden tenir mes
o menys de peri ll , pero aquesta no en te,
o en careix, sempre que no sigui buscat.
Tots els itineraris d'aquesta regi6 s6n
acceptables, per a tota mena d'experiencies, partint sempre de la base de les
seves vies normals. Per exemple: Greixa,
Camp de Ventolana, Canal de la Serp, EI
Raset i Penyes Altes (4 hares). Greixa,

Clot d'En Pere, Font de la Cabre 8, Coli
de la Cabrera, Plans del Moixaro i Penyes
Altes (4'30 hores). Des del Refugi Font
del Faig tarnbe hi ha les seves variants
per a l'ascensi6 a aquest rnassls, Call
d 'En Tal, Font del Moixar6 i Penyes Altes
(3 30 hares). La variant pe·1 Coil de Pendis, seguint la Serralada, Pia Llanqots,
Font Freda, Plans del Moixar6 i Penyes
Al tes. Es un itinerari Ilarg i pen6s per la
se va forta pu jada i pel fet que no existeixen eamins, perc la seva frondositat i
exhuberancia de ve'getaci6 fan una jornada completa.
EI Moixar6 es un dels lIocs rnes transitats pels excursionistes pel tet que en
tot I'Alt Berqada no hi ha res tan bell.
Les seves parets verticals, les seves crestes tan punxagudes, la verdor dels seus
boscos inmensos, els seus torrents d'aigua cristal.lina, fan de tot aixo una simfonia que d6na pau i descans a I'home airnant d'aquests Ilocs.
Situats altra volta en el Refugi Sant Jordi podem contemplar els Singles de Galigans, que formen una estreta vall que
porta el mateix nom i desemboquen en el
torrent del Pendfs 0 Estret d'Escriu, tambe anomenat Carnl dels Empedrats ivan
a parar al riu Bastareny, en el Bainat
d'Hostalets, un dels afluents principals
del Llobregat.
Per la part Est tenim les Roques , dificils, de Greixa , uniques en estructura, La
Ginabrera, roca qUe arriba a 200 m. de
ve rt ic al, el Clot de la Llorenca, per on
discorren les aiques. que aflueixen al riu
Greixa.
AI Nort, com hem dit abans , el Coli de
Pendfs , on s'inicia la Vall de I'lngla, que
amb les seves tres hores de recorregut va
a parar al poble de Bellver de Cerdanya.
La vegetaci6 esta composta de pins,
abets i faig. En els Ilocs rnes enlairats hi
ha tarnbe prats , i en els punts culrnlnants,
el Caos de roques i tarteres descomposats per les neus i gelades invernals. Hem
de tenir en compte que acl es on les
neus romanen mes mesos a I'any. "Aix6
es el Moixar6".
Josep JULIA
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Per segon any consecutiu , el mal temps
ens ha neulit la cursa de muntanya bat~
jada enguany -per mes ironia- " Operac i6 Piscis " . Ha estat una llastima, per
que en aquesta septirna edici6 la Secci6
de Muntanya , continuant el red re c arnen t
d 'aquesta p ro va que ia inicia I'any passat,
havia esrnercat uns treballs de mesurament d 'itineraris i con fecci6 de grafics
que la situaven de fo rma detinitlva en el
que hav ia d 'esser aquesta marxa combinada .
La partic ipaci6 d 'equips qu eda molt
redu ida . Hi acudiren tots aquells ferms
esportistes dec idits a cobr ir I' itinerari , desafiant e ls elements me tereolcqics que
poguesin p resentar-se. La sortida la dona
en Virella a la part super ior de la rambla
de Gava. EI primer t ram era per descripci6 i passava per Can Tries . En el bose
d 'aquesta finca hi havi a un control servit
per en Garc ia . S 'ascendia fins a Can Bori,
ba ixant a continuaci6 fins a la Font Encantada , al costat de la Riera de Salom ,
on en Penna controlava els marxadors .
Des d 'aqu f Se seguia en direcci6 al ce ..
ment iri de Sant Cl iment, per finir l'etapa
en e l mateix poble , on eren esperats per
en Marcel .li, la seva muller Margarida i
llur fillet.
Aquesta familia entregava als marxadors una nov a butlleta on hi havia unes
coordinades i un qrafic d 'aItituds que ajudava els participants a localitzar el carni ,
que es d ir ig ia cap a Can Co Jomer dels Escarb at s, pe r ascendir a con tinuaci6 fins al

Coli de Can Rius, on hi havia en Lozada
de guardia, seguint despres fins ales ruines de Can Pinet , amb un control de pas
servit per en Campillo , i fent al cap de
poe una curta neutralitzaci6 al costat de
la Font dels Pinyons , amb el company
Candela de cont rol , aixopluqat en una ca bana de canyes , fins acabar el tram a la
masia de Can Brugue ra.
Aquf , en Julia entregava la tercera butlle ta , en la qual hi havia un atzimut que
conduia els [a una mica humits participants , fins a la masia de Can Claver, 1I0c
on els esperava I' He l. leni per a obsequiarlos amb un qrafic sistema Dufour, que
arnb ajuda de la brufxola porta els marxadors fins al Mas de l'Alzina , on els seus
habitants ens concediren un acolliment
amabillssim , q ue molt agralrem , quedantnos a dinar d ins e ls confortables murs ,
or ganitzant un tibe ri col.lect iu am b torca
humor i alegria .
A les c ine de la tarda es reanudava la
cursa , donant la so rt ida en Vidal i Maria
R. Sim6n , els qu ai s [a hav ien rebut e ls
marxadors , efectu an t-se I'ultirna etapa
que era de re g ul arit at , finalitzant definitivarnen t la cu rsa a
p laya de l' Esn lesi a
de Begues . Es d destac ar que a pesar
de les perdues d ' itinerari d 'alguns equips
poe familiaritzats arnb els qrafics de cu rsa, tots els part ic ip ants quedaren classificats .
I

'

Les dades tecniques de la cursa s6n
les sequents :

CLASSIFICACIO
Lloe Punts

Equip

Dorsal

1

16

Lluls Daviu - Blanca Forgas

2

Ram6n

3

41
41

Antoni Llurba - Joan Ferrer

4

87

Manuel Garcia - J . M." Rafols

Marti - Maria Planas

10
1
3
13

Lloe Punts

Equip

Dorsal

5 91 Antoni Ferrer - Silvia Font
6 147 Pere Ferre - Albert Bayo
7 149 Jordi Forqas- Marina Masso

2

8 150

7

Manuel Prats - J . M ." Plana

CEls articles reflexen nornes les opinions de l'urs au tcrs)

2

8

Itinerari per descripci6
De Gava al bose de Can Tries
Del bose de C. Tries a la Font Encantada
De la Font Encantada a Sant Climent de . Llo.
Itinerari per coordinades
De' Sant oCliment (15 min.) al Call de Can Rius
Del Coil de C. Rius (10 min.) a la F. dels Pinyons
De la Font dels Pinyons (10 min.) a C. Bruguera
ltinera.ri per atzimut i orientaci6
De Can Bruguera (15 min.) a Can Craver
ltinerari per sistema Dufour
De Can Claver (15 min.) al Mas de I'Alzi na
ltinerari de regularitat
Del Mas de l'Alzina a Begues

22 minuts 28
17

1.830
2.194
1.225

32
22

2.483
1.609
798

36

1.532

40

2.194

11 '50 "

1.103

52

Totals. 4 ho. 20 mi. 50 s. 15.628 metres
SECCIO DE MUNTANYA

Grup Fsneleuluaic Talaia (G. E. T.)
EI GET en el seu segon Aniversari es
proposa -a traves d'una serie de conterencies, projeccions i altres actes- de
dernostrar i posar de manifest les seves
activitats de "grup". Per tant ha comen«at per presentar el seu "Soterrania" Butlleti suplementari dedicat ales activitats
de I'espeleologia i estudi del mateix, aixi
com tarnbe a petici6 de diversos associats es presenta el lIarg metratge espeleol6gic "EI ins61ito mundo subterraneo"
el passat dia 16 de novembre, dissabte
a la nit, presentada i redactada per e's
propis autors.
Aix6s que portem exposat es la mostra
eel moment present. Seguidament farem
un petit comentari del passat. Un "grup",
·d int re de l'Atalaia sempre hi ha estat en
rnes 0 menys intensitat i es teren activitats molt diverses, com son: des de I'estudi d'una cavitat, a baixar 40 persones
en un rnateix avenc. Per tant, feia falta un
agrupament d'aquesta mena. Hi ha elements molt diversos e·n el mateix, sempre
hi han estat, ·i no cal dir que arnb una
mica de voluntat sernpre es podra fer mes
del que s"ha fet, quan menys, es notara
la nostra presencia arreu,
* * *

EI Grup Espeleoloqlc Talaia (G. E. T ..)
de la nostra Agrupaci6 ha editat un recull

q ue amb el nom de "SOTERRANIA" aplega un conjunt de treballs referents a I'espeleologia. Presenta en primer Iloc una
colla de cavitats, conegudes de temps,
que foren visitades en un passat curset.
Segueixen a continuaci6 altres tenornens
carstics poe coneguts 0 ' lnedits, amb el
qratic de les cavitats i un ampli estudi de
eada una d'elles, amb reterencles geologiques, biologiques, climatiques, arqueoloqlques, etc.
Les dades arqueolcqiques s6n abundoses, amb interessants aportacions qrafiques i details de primera rna, que honoren els promotors de la publicaclo i I'Entitat que els aplega. Hi ha la intenci6
que la publicaci6 d'aquest recull sigui
periodlca, fent-Ia d'aparici6 semestral.
Posats a fer crltica objectiva, anotarem
certes deficiencies en la manipulaci6 ds
la multicopista i en el treball mecanografic. Queda quelcom malparada la, gramatica, Son defectes que creiem seran
esmenats en la propera edici6.
Aquelles persones interessades en t'adquisicio d'un exemplar paden dirigir-se al
local social, sol-Ilcltan:.. -lo a n'Antoni F8rrer. Eis residents fora de Vilanova poden
sol.licitar-lo per escrit i els sera trarnes
contra-reernborsamen . al preu de vint-icinc pessetes, incloses les despeses.

Castells oblidats (9)

EI Castel t

.
de Ca p aseDS

L'any 1879 s'inauqura la carretera de
la costa , bona part de la qual transcorre
pel litoral del municipi de Sitges, serpentejant des de l'Aiquado!c fins al fondal
de Vallbona , limits de les conegudes
Costes de Garraf, frontera maritima del
rnassls del mateix nom . An teriorment tan
sols hi havia un earn! de caballeries transi tat solament pels tragine rs i aquelles
pe rsones que arnb necessitat de traslladar-se a Barcelona no tenien diners suficien ts per a viatjar amb la dlliqencia de
Vilafranca .
Entre els caserius de Vallcarca i Garraf,
el cami quedava penjat sobre un abisme
al peu del qual escumegen les ones del
mar. Aquests penya-segats estan situats
al faldar meridional d 'una serreta que s'i nicia al fondal de Vallcarca p"er a finir al
de la Falconera. EI turo mes elevat del
conjunt , te 241 m. d 'altura i es conegut
amb el nom de " e l Castellot " . Fa algun
temps volgueren investigar els fonaments
d 'aquest toporiirn , realitzant una excursio
per aquells contorns. AI costat de la fabrica de ciment de Vallcarca en surt un
cami t orca bo pe r a que hi puguin transitar au tornovils , i que porta fins al caseriu de Carnpdasens. Aquest caseriu el
componen el nuc li del mateix nom , el de
Ca l'A me ll de la Muntanya , i algunes masies habitades i altres aban donades 0 en
ruines .
Pri merament t robem Ca l'Ame ll, on hi
subsisteix una torre de defensa medieval ,
de planta rodona, arnb la part superio r escapcada i protegida , posteriorment, per
una teulada. Te I'entrada des d 'una hab itaci6 superior de la masia a la qual 'fa
costat. 'A pocs metres a I'oest de la casa
hi havia unes sepultures olerdolanes , de
forma trapecial , molt malmeses, i que actualment ens ha estat impossible localitzar. A Carnpdasens hi ha una torre de
planta quadrada, escapcada tambe iamb
teulada ,
que te entrada per una porta
elevada. Can Planes te igualment adosada una torre de planta quadrada.

La petita plana on hi ha aquest agrupament rural , esta a uns 200 m. sabre el
nivell del mar, quedant el cim del tur6
del Castellot a uns quaranta metres per
sabre daquesta pla nura. EI turo queda
molt aprop del nucli de Ca I'Amell , i es
de facil acces. Un cop dalt ve iern la
costa al s no stres peus en una vis .o quasi vertical. Molt avail , la cinta astal tada
de la carretera es veu animada per la trad ic ional caravana dorninical d 'uns cotxes
que des d 'aq uella altura semblen de jogu ina. El nom del tur6 queda justificat
pels escassos vestigis que hi subsisteixen
d 'una antiga casa forta 0 talaia , de la
que quasi no poden precisar-se les dimensions i caracteristiques . Veritablement el lIoc era inmillorable per a la vigilancia d 'una possible escomesa dels pi ratas sarains . Es "d om ina una bona part
de la costa des de la qual es impossible
l'acces directe ales velles masies, ales
quals es donava I'alarma amb temps suficient per a prevenir Ilur defensa.
AI Cartoral de Sant Cugat hi ha un testament de I'any 1097 en el qual Gundeballo Raimundo , fill de Raimundo Is imberti , dona el feu del " kast rum Erapruniano" i el " kast rum Campo de Asinos"
amb els seus terrnes , al seu qerrna Guilielmus Raim undo. En el testament d 'aquest da rre r, datat al 1143 , deix al seu
fill Petro , el "castrum de Campis de Asinis". Veiem aixf ben clarament que I'actual toponirn no es rnes que una contracci6 de I' ant ic nom de "Camp d'ases" , Iloc
on hi abundaven 0 pasturaven molts ases.
Co nstatem aixf mateix I'exlstencla en llunyan s dates, d 'un castell en aquell sector.
En el " Assaig historic de la vila de Sitges " de Llopis i Bofill, s'esmenta que a
I'any 1163 el rei autoritza la fundaci6 i donac i6 del monestir de Sant Vicenc de Garraf, a Joan , prevere, canonge de Sant
Agustf, donant-li les comes de "campo asinorum" . Aquest monestir, del qual [a parlarem en una altre ocaslo, tinque una vida
molt migrada i avui dia no en queda rastre.
A I'any 1299, el rei Jaume dernana a Ber

nat de Centelles el reconeixement de do..
mini que per ell tenia al castell de Camp·d ase ns.
A I'Antologia de Sitges , de R. Planas,
veiem que a I'any 1306, Agnes, muller de
Berenguer de Fonollar, filla de Guillem
de Ciges, dona a Bernat de Fonollar el
caste l de Sitges i el de Carnpdasens arnb
les seves pertenencies, els quais tenia en
feu de Bernat de Centelles. Amb roterencia amb la familia Fonollar, veiem esmentar el caste ll de Carnpdasens en documents datats respectivament els anys
1316, 1323 i 1326.
EI 3 de setembre de 1382, Bernat de
Fortia rebia el senyoriu de les quadres
de Miralpeix , Garraf, Carnpdasens i Marrnella, q ue Ii concedi el rei Pere III , cunyat seu . AI morir el rei Cerimoni6s , la fa-

ec

.".

mflia Fortia calque en desqracia, i Bernat
fou desposeit de Is dominis que havia conseguit merces a la seva germana la reina
Sibil.la. Carnpdasens , igualment com altres possessions del terme de Sitges,
passa al domin i de la Pia Almoina , la
qu al les retinque en propietat durant
molts anys.
Queda avui dia I'enigma d 'on estava
situat aquest castell de Carnpdasens.
Hom assegura que en el p ropi caseriu , i
que la torre quadrada n'es un vestigi. AItres diuen que estava al nucli de Ca
I'Amel! , testlmoniant-lo la torre rodona
que hi subsisteix. I finalment hi ha qui
creu que I'ernplacarnent del castell corresp6n ales ruines del tur6 del CastelIot. GQu i te ra6?

J. VIRELLA
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Coneguem I'idioma

VILANOVA
Parlem novament dels toponlrns. D'un
temps enca es parla insistentment, a la
premsa, de la urgent necessitat de rectificar I'erronia grafia de la majoria de Is
noms de les ciutats , dels nostres pobles ,
dels nostres carrers . Sembla ser que, almenys a la provincia de Barcelona, aix6
es ja un fet. Esperem que sigui cert i que
ben aviat es tornin a restablir unes formes
que tan arbitrariarnent van ser canviades.
La desvirtuaci6 ha arribat a tot arre i
la majoria de noms de la nostra geo ;J rafia n 'han estat rnes 0 rnenys vlctirn es. Un
cas dels mes palesos es el de la nostra
vila. En parlar d'aquest tema es corrent
citar com exemple Vilanova i la Geltr u,
potser per la seva importancia com a po blaci6 i perque es fa rne s evident pel tet
d'existir altres "Vilanoves" les quais , miraculosament, han restat igual: Vilanova
del Cami, Vilanova de la Barca , Vilanova
de la Muga.
Eis excursionistes, mes que ninqu, ens
podem adonar d'aquest absurd doncs en
sis nostres recorreguts per la geografia
del nostre pais ens trobern rnes d'una vegada, en arribar a algun poblet, que sen-
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t im dir a ls naturals de la comarca noms
d 'aquell s pobles 0 muntanyes molt di erents dels q ue po rtem als ma pes 0 dels
que hem vist en e l rete: d 'ent ra d a al s pobles. Despres , encurl os lts , l1 e:11 /o lq ut s aber I'origen d 'acu e ll nom , la eva forma
autentica i hem p oq ut constatar I'adul teracio de ue s6 n ob jecte i com han perdu t l 'essencla en ser t radu rts, I d iem t rad u ir per anom enar- ho d 'al guna manera ,
pe rq ue rnol tes :eg ades no es una t rad ucci 6 lite ral que , t ot essent inad mi -ib le ,
po tser con servaria I'etimologia del mot ,
sin6 molt pit]or, una traducci6 a mitges
i anarquica que el converteix en un rno
sen r e sentit i ridfcul. Vegem alguns exempies :
Queralbs (comarca del Ripolles ) de
Quer== Roca, i Alb== Blanc. Perc en canvi el nom oficial "Caralps", no diu res, no
significa res. Les Borge s Blanques (comarca de les Garrigues \ de Borja == Mena
de cabana de pedra. Convertit en I'hfbrid
"Borjas Blancas". Es tan absurd com ho
seria que en lIoc de Sitges en diessim
"Sitjas" 0 be "Silos" c ue aquest ultim as,
al cap i a la 1i, la traducci6 literal caste-

Ilana del mot. Que tradulsslrn Vilanoveta
per "Villanuevecita" 0 lnvertlnt la situacio,
per anomenar la vila aragonesa Villanueva de Gallego diessim "Vilanova d'e GalIec" i de la coneguda serra madrilenya
Navacerrada en diessim "Navatancada",
per posar uns exemples divertits.
Cal, dones, que en prenguem consciencia i mentre es decideix si es fa 0 no of icial, usem nosaltres sempre la forma correcta. Si tenim un dubte, tindrem un va-

lu6s auxiliar en el Diccionari Nomenclator de Pobles i Poblats de Catalunya que
tenim a la nostra biblioteca, a disposici6
de tots els socis que el vulguin consultar.
Des d'aquf volem, pero, recorder alguns
d'aquests malrnesos top6nims per tal que
aiudern tots a divulqar-los i tenir-Ios en
compte, a l'hora de tracar un itinerari, posar una fulla d'excursi6, preparar una
cursa, etc.

* * *
CORRECTE
Cubelles
Canyelles
Sant Pere de Ribes
Vilafranca del Penedes
Les Massuques

INCORRECTE
Cubellas
Cariellas
San Pedro de Ribas
VIllafranca del Panades
Las Masucas
AURELIA RION

SORTEIG
En el sorteig corresponent al mes de
Desembre ha estat premiat el soci Esperansa Garcia i Moreno amb el Ilibre "La
musica conternporania i el public" , autor
Manuel Valls.
EI soci preniiat pot passar a recollir
el lIibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a
10 del vespre; caduca als 60 dies de: sorteig.

PROXIMA

CURSET DE CATALA

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

INAU6URACION
de

Ultimas novedades en pantalones de caballero, senora y nino
Descuentos a los senores socios

Calle Cabanyes, 2

~resident:

Villanueva y Geltru

Antoni Llurba, Secretari: Manuel Montoliu, Direcci6 Circular: Xavier Capdete-

