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SETE CE ARI DE VI LA OVA

El dia 27 e [ulíol de 1274. ou
otorgada la "Ca r ta e P bl'ació" .
f ranquese s el reí aume 1 als ha
bitants de Vílanova . de (Ja 'a cu 
n a del t erme de Cube les. En 'd it a
concessí ó, el s eximia de tata ex a c
ció reíal, d'hast " cavalcada, í, tern..
p ralment, de lleuda i peatge i e

feria a seva protecció i gu iatge
p'er ot e egne en les pe son es .
bé s (1 .

En el document original, de t ex
1 atí, es legeix : "p opu la t íonem

í 1 ove in termino' de Cube li
íu t a Guial r em vel et aliam
popu ationem qu e sít iuxta mare
i termino de Cubel es in toco vo
cato Qa a una" (2 .

fi de ue sigu i més entenedo ,
erim la traduccí ó catalana e

tot el dacument :
"Ca r t a de població donada pe

1 alt rei en Jaume a 6 de les Ka
lendes d'agost de 1274, per la q a
concedeix perpet 'am en a tot . a
q iscun dels homes que an ·ra a

obl ar la Vilanova, ins el terme
de Cubelles, lun a la Geltrr .
'a l a pob a ció que s'edíñ ca prop

del ma r e e terme de eu e 'es
en el lloe anomenat La Llacu n a o

. que ja habiten en díts loes, qu e o
"en obligats en n ingún temps
el' al monarca . als seus exercít ;

"cavalcada", "peit a" o "quistia'
"cena", ni cap altra exaccíó reia
inó qu e sien íures J ab solts co

millar puga dír- e . entendre 's pe s
béns immobles que allí t ínguín, ex
ccp tuades le, a ses, ai í ca pe
le .ionors que compren a rora e
sa o que d'altra m anera al í p
seeíxen, pels quals deuran serví
pe petuament a Nós, . als nost e
successors. més fem granes a
ells . a tots lurs béns e du an

e anys comptadors des d'avui de
tota "lesda" · "peatge' de mane
a que díntre 'aquest pe íode e
emps no sien obligats 'a d na
'os a ós ní a,s n s e , "peat ge

" esda' e aq el es co'se
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mcrcac'crres que posseesquen en
qua..lsev01 Iloc dels riostres domínis,
sínó que sien rrancs i absoluta
ment 8'J ... ~]ts d'aíxo, Rebem igual
me: t 0. L'J L3 ells i a IIurs béns sota
nc . tra proteccíó, custodía, salva-
guarda i guiatge espec-ial per anar,
estar i tornar per tots els llocs del '
riostre domini i luríscüccío, de tal
manera que ningú que estimi nos
tra gracia no s'atrevíra 'a enviar,
prendre, retenír, marcar, o fendre,
gravar o hipotecar els esmentats
béns en cap IIoc del riostre territo
ri o domína óíó per culpa, crim o
deute d'altrí, a n-o ser que tossen
deutors príncípals o fiadors cons
títuits per altres, i encara ni en
aquests cassos, quan prevíament
no hagués hagut f'atíg'a de dret
~( denegacíó de j ustícia) . Per tant
rnanern .als veguers, batlles, cúries
i .altres vo ñcíal s i súbdits nostres
'present s i ruturs que guardin, o'b
servín i racín observar dit nostre
'gu íatge, no trencant-Io ní perme-
tent que ningú ni per cap motiu el
'trenqui~ sínó al contrari sien sos
tinguts i defensats els díts hornes

'~i Ilurs béns en tetes parts, mentre
duri aquest manament i justament
'en reclamín I'observanca. Si ,algú
s'atrevís a atemptar contra aital
guratge íncórrera én fa riostra Ira'
i ind.ignació í sots pena de cent
morabatins en cas de reíncídencía,
després d'inderrinitzar els danys"
'¡I'J\
\ V) It

De fet, Jaume 1 era 'el veritable
tundador de ViIanov'a, no sols per
la seva concessíó de "Carta de Po
blaeió" a ia llavors "Vílanova de
Cubelles", sino per fa seva ínte
ressada i constant aluda que d'un
bon prtncípí sembla que dona als
vassalls de Ía Geltrú Que passaren
'al terme de Cubelles i que roren
els que construiren les primeres
cases en ei costat oposat del" to
rre11t de la past'era.

A mes, lesáCartes d-e Població'"
no sois foren per fom~ntar la ri
ques'á del tetrito,ti, . ~ i~ó també per '
~coñtrar~res·t'ar amb l'ajud'a de la de-

mocrácia, r'orgulíosa indiscip-lina ~

deIs nobles f-eudals, ' eís quals, com
veurem després, encara que [urí
dícament- depeníen del rei, a la , ' o

practica exercíen Á una.. absoluta-so
birania dins Ilurs terrítorts.

En ·aquells temps, a la nostra ro
dalia exercien aquesta despótica
autoritat dos senyors feudals o
"carlans''. El castell de Cubelles
estava infeudat a 'Gllillem de Cla
ramunt, ' í - Arrrau- de Ribes, ' junt ..
amb els castells de Sitges i de Ri
bes, s'encarregava del senyoríu de
la Geltrú, El "carla" de Cubelles
fou succert pel- seu fiIl Pone de
Cervera, i Galceran de Ribes fou
hereu en els al tres casteIls esmen
tats..

No ta- gaíre, s'ha dit -que la pri
mera historia documental de Vila
nova comencá l'any 1232 ··, (4) .J Es ,
un prtvílegt concedít al castell (le
Cubelles, on són cítats els noms de
les "quadres'' de Vilaneva, ' RO'cá~' 

crespa, S'egur, Cunit i els llocs
d'Enveja i Aderró. Com sabem, Cu
belles era patrimoni reial i el pri
vílegí tenia d'estendre's a tata la
seva ' ju r isdi-cció.' Les citades "qua
dres'' í lIoes se'n beneñcíaven, CS~

sent ja probable que des d'aquell
moment (si no' altre anterior), el~

nous pobladors del marge de la :
Pastera, davant la Geltrú, quedes-
sin en millors condícíons de vida
que els vassalls depenents del se-
'Y''T';''''~ "",,, ",l('l C)r'an 1 1 i n r1i",,", l a o TT, .~
.J....L.] "-JoL "1. ~,-' '-"..L"'-J '-'\/V"-J.A..L.¿,-,\/ ,"",Jo..J...J.."-J .J..'-"~ Iv'-" Y '-"~

muralles.
Les diferencies no van comen

car aquí. L'any 1251, i com sigui ' ~

que Jaume 1 no - estígués dJacord",
amb la rorma de governar el "car
la" de Cubelles els seus súbdits, li
va comprar, per 400 ' morabetins,
l'imperi i la jurísdíccíó del castell
amb el seu terme, conressant Pone '.
de Cervera t enír-Io pel rei, donant
aquest úl tim p~r:t;nís a les pobla
clohS' p-er-'-a>célebrar-' mercat caqa
dilluns (5) : Així, van p"fis.sar 'Cube~ '

¡les i el seu"terme (amb V~lanov'a)
a dependre dir'ectament ~-de la 'Co':"
rana. 1 c01m vassaIIs a les seves or-



dres, el 12_52 els eximí el reí de di
versos serveís i prestacíons per un
termini de dos anys '(6 ) . També els
mana l"any 1259, que detensessín
el castell de la Geltrú i al seu
.senyor Ramon de Manresa contra
quaísevol eyentualitat. El següent
any compra a Pone de Cervera el
mateíx castell de Cubelles per
2.'500 morabetins d'or, quedant d'a
questa manera amo absoíut del
terme (7).

No content amb tot el que fins
'a ra hem dit, concedí la citada
"Carta de població" de 1274. Ales
bares, fou tanta la diferencia de
classes i llibertat entre els habi
tants de . la Geltrú i el poblet del
costat, que provoca un veritable
exode de geltrunencs cap a l'altre
cantó del torrente Passant un
temps i com a mesura de represa
lia, el "sotscarlá" de la Geltrú, feu
dal dels senyors de Ríbes, es queí
xa en el sentít que quedava de
semparat pels seus vassalls i una
nova ordre del monarca al batlle
de Cubelles, datada l'any 1275, ma
nava que no permetés que cap
vassall de Ferrer de Manresa (del
qual sabem que havia tornat de
viatge a Navarra i era successor
deIs Manresa) , anés a poblar Vi
Ianova que s'edíñcava junt al cas
tell de la Geltrú (8).

Tots aquests esdeveniments han
estat ámplíament estudiats pels
nostres historiadors locals. Nosal
tres volem intentar el perqué i en
quínes círcumstancíes fou donada
la "Carta de Població" a Vilano·va.

Sabem que Ia pel gener de 1273,
tr bant-se a Montpeller, el rei
Jaume havía escrit als ríes homes
i barons de Catalunya i Aragó i a
tots els maínaders que tenien ca
valleries en honor perqué .s'apare
llessin, i als cavallers que estaven
en trontera a Xativa perqué, ca
torze dies després de Pasqua, res
tíguessín en ordre per 'a servir les
cavalleries que tenien. 1 el "Con
querídor" declarava que volía anar
en persona a socorrer el rei de

Castella (gendre seu) en la guerra
que li feien els moros i els rics ho
rnes castellans que se'ls havien
aplegat, perqué pensava que hi
hauria batalla i volía trobar-s'hí
personalment (9). V:et aquí que el
vescomte de Cardona se ri'excusá.
El rei, en plena Cort, li mostra per
cartes signades, que estava obligat
'a ter-It'n serveí, i també pels feus,
i també per l'Usatge de Barcelona,
com sempre s'havía fet. D'altres
requeriments foren adrecats a al
tres .nobles; pero cap no volgu é
seguir al rei. La noblesa catalana
no volía secundar els proposíts del
rei i anava prenent una actitud
cada dia rnés facciosa (10). El reí
torna 'a Catalunya i va dedicar-se
a procedír contra el Cardona i els
nobles rebels. En un document da
tat a Tarragona 'el 9 de marc de
1274, declarava Jaume 1 que no' po
dia "passar ni sufrir" aquelles co
ses "sens dan e sens perjudící de
nostra senyuría", s'emparava de
l"'honor" i els feus que tenien per
e11, els barons desobedíents i ets
manava que li donessin "postat"
de tots els castells i llocs que te
rilen per ell, per raó de "falliment
de servei".

Pocs dies després, i estant j a el
reí a Barcelona, el Cardona li
adreca una ííetra on resumia que
no estava oblígat a anar a servir
al rei fora de Catalunya, per les
guerres que tíngués el rei de Cas-
tella. La mateixa actitud prengue
ren els altres barons implicats en
la qüestíó,

E'n aquest estat es trobaven les
coses quan l'infant Pere va inter
venir-hí públicament, per primera
vegada. La Cort judicial va raple
gar-se novament i aquest cop hi
assistí també l'infant (era el 19 de
mare de 1274). La trascendencia
del li tigi entre el poder reial d'una
banda i el poder feudal de l'altra,
era ben clara. L'infant Pere acaba
vade sostenir una forta Iluíta amb
el seu pare perqué Iutlava feble la:
seva manera de mantenir la dis-



cípl.na feudal, la reacció del qual
havia d~ produír-Ií l'actitud del
Cardona i dels seus col.legues.
L'i11fa.Y1t '.. 1 aruesta lluíta, estava
(perqué li convenía), al costat del
s..u pare i enfront dels rebels (11).

Mé.s, el rei encara decidia i les se
ves ordres eren prou energíques i
fermes en consonancia amb la si
tuació del conflicte. No n'hi havia
prou amb tot aíxó, quan es va tro
bar al Rosselló amb un confiicte
més enverinat. A Perpínyá va arri-
bar-li la noticia de l'acció empre
sa per l'infant Pere contra ~l ba
ró ernpordanes anomenat Bernat

. d'Orriols. L'infant havia cregut
sens dubte que, havent d'interve
nir les .a rm es de totes maneres,
aquell era el moment de reduir
tant com tos possíble els drets no
biliaris. Aíxo estaya dins el seu
temperament (12).El rei, en aquest
fet, va mostrar- s'e des del primer
moment dísconf'orme amb l'acti
tud del seu ñll i és que era evident
que pare i ñll no lligaven gaire.

En aquells maments no és sor
prenent que s'adreces el rei tot se
guít als barons rebels, els rengles
dels Qlr~ls períllaven ara d'engros
sir-se i ja es disposaven a aplegar
se a SoIsona, quan els capdavan
ters havien convocat una magna
reunió '!per l'octava de Sant Joan
de juny, 1 l'aplec no tenia altra
causa que la demanda de l'infant
CÚl1 Lia Berrra L ti 'Orr iuis .i CUI1 i.ra
alguns altres, als quals l'infant ja
havra assignat [utges (era el 15 de
[ulíol de 1274) (13). Per una lletra
del rei sabem que els citats capda
vanters de la protesta Ia s'havien
juramentat per no pcrrnetre que
prosperés la pretensió de I'Inrant.
El rei, dones, va apressar-se a ac
tuar. No va desautorítzar el seu
ñll .pero, d'un costat, va esrorcar
se a evitar que aquella qüestió po_o
gués ésser convertida pels maleen
tents en bandera d'una ampra re
bel.lía ; d'un altre costat, que la
demanda de l'infan t prosperes.

De tates maneres, els ríes hornes
donaven la ímpressió de voler lliu-

rar batalla al infant i abatre les
seves ansíes de senyoria abans que
el seu pare hagués desaparegut de
l'escena (tenia Ia 66 anys) i ell
empunyes el ceptre reíal, El rei,
sens dubte, no esperava llur sub
míssíó, sínó la guerra. Tement el
pitjor, Jaume s'adreca a les ciu
tats, viles i llocs de Catalunya
comunicant-Ios que tenia noticia
de com els nobles i cavallers cata
lans feien 'en t re ells [urament de
guerra i mana, sota perra de les
persones i de tots els béns, que
ningú no gosés donar, vendré, ni
res de que 'pu gués ajudar-Ios en la
dita guerra, si abans no jurés i ga
rantís suñcíentment que no' estava
contra el reí, i que res del que ad
quíria no ha transferiria a ningú
dels qui hi guerrejaven. L'ordre
havia d'ésser publicada per tot Ca
talunya, L'objectiu reial era prou
clar: contra el bloc nobiliari en
formació, I'alcament de totes les
milícies comunals,

EIs barons van dir que no feien
cap cmpreníment ni contra 'el reí
ni contra I'Inrant ; pero que sí que
s'havíen "emprés" que l'infant no
els "troncara" üurs "borres cos
turnes" (14). Com podem veure,
dones, Pere era propiament l'ad
versari. 1 al reí 11 portava més
maldecaps que ajuda,

En aquestes círcumstancies, i
tenint per consellers Sant Ramon
de FeIIY a.Iur L (el quai Lenia UIl

nebot anomenat B. de Adarrona
Adarró ?) (15) i Vidal de Canye
lles (amb tota seguretat till de la
nostra comarca), no ens sorpren
que el rei signes una "Carta de
Població" que podia anar contra
els nobles i concretament contra
les pretensions d'un dels vassaIls
del seu nn Pere, Ferrer de Man
resa, senyor de la Geltrú, el qual
sabem era de la cort de l'infant.

En document datat a Barcelona
el 29 de julíol de 1274 (dos dies
després de la concessió de la car
ta pobla die Vílanova), Jaume 1 es
criví als navarresos que el regne
li pertanyia a e11 sol (el rei Enrie



1 de Navarr a 11 aví a m crt el dia
22) i que h avia decid ít tra .netre'Is
al seu ñll I'infant f)ere~ present a
Barcelona (16), per reclamar per
a 'ell o per al seu fill la corona na-.v
varresa.. L'in rant va marxar al cap
de dos "j t rc:0 dícs i amb ell hi aria
el seu fidel Ferrer de Manresa, j a
que a Taracona (on hi téu llarga
estada l'infant), va tenir lloc una
reunió d.e carácter de Cort general
dels navarresos, on el dia 3 d'oc
tubre de 1274 s'esmenta la presen
tació d.·el procurador de l'infant,
G·'arcia Ortiz i Ferrer de Manresa,

, jutge del senyor infant, els quals
presentaren la lletra del 29 de ju
liol adrecada als rrcs 11.0111eS i ca
vallers de Navarra (1 7) .

Es ben curíós que mentre la
gent de la Geltrú es passava a Vi
lanova, el senyor d'aquell castell
estígués de vratge lluny del seu
país.

Ja hem dít abans que els Manre
sa feia anys que es procuraven bo
nes relacions amb Jaume I, testi
montados aquestes en el document
reíal que ordenava als vems de
Cubelles (1295) que ajudessín els
Manresa contra les baralles que en
aquells anys movien els nobles
contra el poder feudal. ObSerVelTI

J

a més, que els "carlans" de Ribes,
sigui PonQ 1 o PonQ I~, es portaven
rnalament am.b els seus vassalls.

" "' .... ,..., ,...4- .....1,.....+ '" , , .¿.. ,..... - - 1,... A r-.; •• ,..., ,..J;'" ~,,~ '"' .......
n4..U C~lJ uC:lJa~.1 tJa ~..l.1.UC; y'ucua. U C.l.l.1.U.::J-·

trat en el testament de Pone 11
l'any 1258 (1'8) . quan dísposá aixi
rnateíx que els seus componedors
( ¡Fra Ra1110n de Penyatort entre
d'altres! ), tratessin d'aconseguir i
declarar el que s'havía de restituir
dels seus béns als habitants de la
Geltrú pels danys i perjudícís que
podia haver-Ios causat. No obs-
tant, els seus súbdíts, vistes les
'a bu n dases .garanties reials que hi
havia en el terrne de Cubelles,
ariaven passant-se a l"altre mar
ge del torrent i nomenat pel Ribes
(?) un "sots-carlá" a la Geltrú, va
recaure el carrec en un dels Man _.~

resa. Recolzat possíblement pel

rei, aquest Manresa es titula se
nyor amb certa independencia. no
aconseguint plenament els seus
proposíts, cosa que tampoc va
aconseguir el seu fill Guillem. El
"carla" de Ríbes, Pone 11, morí i
rou durant la "ca r la n ía" de Beren
guer 1 de l Ribes quan el rei atorga
la "Carta de Població" de Vilano
va.

Ferrer de Manresa, ñll de Gui
llem, pel tct d'ésser jutge de la
cort de l'infant Pere no deíxarra de
tenir idees contraries a les reíals.
tot i aíxó, quan torna de Navarra
es queíxa, i tal com hem víst 'an
teríormen t, el rei encara decidí de
prohíbír que els vassalls geltru
nencs passessín a víure a Vilano
va.

Pot ésser possible tal mesura
donad.a als fills de la Geltrú, l'any
següent de denar-Ios tota mena de
facilitats? Només trobern una sola
resposta, No essent ja els Ribes
senyors directes de la Geltrú la
prohíbícíó retal evitava tan sols
mermar els béns del protegit del
seu ñll, l'infant Pere, el qual no
tardarra a succeir el seu pare l'any
següent, 1276.

Per acabar; la "Talaia", en el
sete centenari de Vilanova, honora
des d'aquestes modestes pagines
el seu primer benaractor, el rei
Jaume 1, tot desitjant que no pas
si massa per alt aquest ímportant
esd.eveniment.
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III RALLY DE BAIXA
MUNTANYA

Dades Tecniques
t.iocs Puntuables :
Puig de la cova: 55 punts. Con

trol: Jani Ferrer.
Puig Frencás: 55 punts. Con

trol: Albert Bayo.
Talaia: 60 punts. Control: J. Vi

rella, M. Pamies, V. Carbonell i se
nyora.

Pedrafita: 60 punts. Control:
Tomas Muela.

Ermita de St. Marc: 30 punts,
Control: X. Virella i M.a A. RafaIs.

L'arrtbada i Sortida tenien lloc
en el poble de 'a Jucosa del Mont-

mello El control va anar acarree
dels companys Antoni Campillo, i
muller. .

L'ermita de Sto Marc era noc
obligat de pas per als marxadors.

CLASSIFICACIO
1 l. Romeu - Ll. Daviu 205 p ..
2 l. Poch - ,E . Sivill 190 "
3 F. Jasanada - J. Sabria 155 "
4 J. Toledano - J. Planas 142 "
5 S. Baig - A. Baig 90 "
6 J. Candela - l. Raventós 90"
7. J. Blanes - P. Meléndez 90"
8 T. Moya - D. Domenech 90 , ~

9 T. Puiol - J. Pujol 90 "
10. C. Socials - R. Grifell 77 "
'11 R. Sanchez - R. Also 71 "



Hespasta a la carta .berta
d'en X. V.

Després d'una colla d'intercan
Vis d'opínió a la Junta Directiva
respecte a la conveniencia de 1'es
pondre o no a la carta oberta al
Butlletí del passat maig, contesta
ré de la forma més breu possible,
perqué si de les sís pagines de que
dísposem en el butlletí, alguna
l'havem de convertir en epistolario
per aclaríments, malaguanyat.

Haig de reconeíxer que jo perso
nalment no ígnorava el Grup d'In
vestigacíons Arqueologtques: ara bé
dins de la Junta Directiva, aquesta
existencia no tenia fins 'ara , mas-o
sa resso, perqué ningú no en par-
lava. Potser per aíxo, a l'hora de
fer el resum de l'Asemblea me'n
vaig oblidar.

Pero també val a dir que abans
de l'Assemblea vaig demanar a
tots els vocals de Seccions que em
fessin una relació dels fets més
sobresorttnts celebrats durant
I'any. Com a vocal de la Sec·ció de
Cultura el company X. V. no ero
va lliurar res,

A la mateixa Assemblea, vaig re
latar, de viva ve~, el resum d'ac-·

tivítats, Al final vaíg demanar si
hi mancava alguna cosa. Dos so
cis van fer notar que m'havia obli
dat d'esmentar I'assístencia al Ra
lly Internacional de Camping i al
Campament Nacional d'Alta Mun
tanya, Crec que també llavors era
I'ocasíó de ter-ho notar. pero no
va ésser aíxí.

Per altra banda, considero una
falta d'etíca que un vocal faci ser
vir 'el Butlletí per dirígtr-se derna
n ant explicacions al President,
quan aquestes qüestíons es poden
resoldre qualsevol dírrrarts d.ins a
la Junta Directiva.

Finalment em sembla entreveu
re en la carta de l'interp·el.lant
una convicció del fet que hom
menysprea o arracona l'activitat
arqueológica, la qual cosa és total
ment erronía, cal', per la meva
part i per la de la, Junta Dírectíva,
tot el que sigui activitat cultural,
social o esportiva i que puguí en
lairar el nom de la nostra Entttat,
benvingut sigui.

JOSEP BLANES
Presídent

A -V I S O

Se ruega a los socios y amigos de la Agrupación que quieran
colaborar con notas y artículos en la Circular, remitan los origi
nales a la Secretaría, o en su defecto, directamente a los siguien-

tes domicilios:

V. Carbonell, Dr. Fleming, 15, 1.°, 1.°
J. Virella, Rambla Sornó, 104

antes del día 20 de cada mes. Gracias.



EXCURSIO PEIt rl I _TF A N T§
A GELIDi\

El dia 26 de rnaig passat s'c rec
tua una excursió a G·21id.a. Per
causes díverses, ameriaca de m al
tem.ps durant el curs d.e la setma
na, cornuníon.s, etc, la sortida re···
gistra una assistenca molt re dui
da: 17 infants i 4 aconpanyants.
Arríbats a Gel"t.da ~ s'esmorza al
costat dre la fon t de Cantillepa. Se
gutdament s'ascendí a la serra im
mediata, erl la carena, d~~ la qual
hi ha l'antiga capella q.e Sant Pere
i les despulles del castell medieval,
visitant- se aquelles romanalles i
contemplan t l'extens panorama
que s'albira des d'aquell punte
Després de dinar i jugar per
aquells rodals es retorna cap a la
font de Cantillepa i des d'aquí,
amb l'autocar, cap a Vtlanova.

NOU MAPA DE CATALUNYA

Amb el ptrocini de les quatre Di
putacíons Províncíats ha, estat pre-
sentat el nou mapa de Catalunya
confeccionat a escala 1 :200.000.
Esta dividit en quatre tulles i en
conjunt té unes dímensíons de 1,40
x 1,40 metres. Conté més de 7.000
toponíms amb els norns de pobla
cions, rius, muntanyes, castells,
ermítes, etc. ; conveníontmcnt re
visats i d'acord amb les dades fa-- . .

cílítades per l'Institut d'Estudís
Catalans,

Paral.lelament a l'edició d'a
quest mapa, dit de toponímía his-

t or rea, h a estat presen tada una al
tra versíó dita de toponímía ofi-
cial t que conté tcts els errors, va'
riacions i castellanítzacíons que
hall. sofert els noms catalans en el
curs de les darreres centúries a
mans de propis i estranys. Ha 'es-o
tat una mena de concessió als que
velen veure escrit el Vendrell sen
se l'article i Vic amb la h final.

Ambdues edtc íons estan impre
ses a set tintes, arnb curves de ni
vell equidistants 100 metres i arnb
la xarxa completa de víes de co
munícacíons, ports aerodroms i
fars. Les prrmeres edicions s'han
exhaurit rapídament i es diu que
dintre de pocs meses se'n publica
ra una de nova corretgída i aug
mentada.

MAPES COMARCALS

Els mapes que sí són assequíbles
son els comarcals editats ped l'AI·
pina. El n. :' 1 abraca la totalitat de
les com.arques del V'allés i del Ma
resme" El n. ° z compren les del
Barcelonés, els dos Penedes i el
Garrar. Ambdos mapes són a esca
la 1: 100.000, a cinc tintes i amb
curves de nívell equldístants als
100 metres.

Són molt recomenables per efec
tuar excursíons per carretera, i
també per als excursíonístcs estu
diosos que cataloguen castells, ca
pelles romaniques, j aciments ar
queológícs, etc. en amplíes zones
comarcals.

President: Josep Bienes Circulcre V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bartí



LA FALCONERA S'ENSORRA

Els excursionistes que han vi
sitat en alguna ocasió la surgencía
marina de la Falconera o hagin
escalat alguna de les seves parets,

. j'a hauran comprovat que gran
partd'aquell penyot esta tormat
d'una calissa no massa compacta i
bastant descomposta. Per altra
part, el sector NE d'aquella mun
tanya ha sorert una intensa ex
plotacíó per a extraure'n pedra per
a la construcció i les continuades
explosíons de la dinamita somouen
freqüentment la zona.

Aquests antecendents no podem
menys que relacíonar-Ios amb
l'accident ferroyiari del passat 6
d'abril quan, en caure certa quan
titatde pedres dins del túnel, pro
vocaren un descarrüament que
ocasiona 3 morts i 74 ferits. POIS

teríorment han anat caient algu
nes altres pedres i s"ha dit que el
túnel está en condícíons molt do
lentes i amb rütracíons d'aigua.
També s'ha dit que les explosíons
de la pedrera no hi tenen . res a
veure pero el cas és que els trens
segueixen circulant amb precau
ció i fins ara encara no s'han fet
obres de revestiment.

A V í S

Es recorda als socis que la próximo

circular sortiró a primers de Se-

tembre correspondrá als mesos

d'Agost Setembre conjuntament.

(Els articles només reflexen les oprruons de lIurs autors)
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Saludo el guanyadors: així ma
teíx han estat homenatjats alar
de tota a historia, tots els que a
aconseguít .na victoria; jo aj n
to la meva veu a la híst ór a . abaí -
xo e cap devan del triom e la
íntel.ügencía sobre la o ca. Heu
1 egit bé . Els companys ue han
ocupat e prtmer ü segon lloc no
ho han fet per la torca de e ca
rnes, sínó perque han p antera e
Rally de la manera mes o tima :
mentre el1s arra yen fent e s a tres
equíps quedavem ca gats mate
rialment per es argilagues. Des
prés, ja no hi ha res a explicar ; a
desil.lusió · la perdua de mora era
la riostra vestimenta: a ens havía
guanyat la muntanya iná ta
sols l'organització.

Demano disculpes pe endavan
· accepto totes les critiques que
se m facin pero per m í I'organí -
zació va fallar en plantelar aq e 
ta cursa. M'explicaré

1.- L'organització va agarar com
idea predominant e que níngt no
pogués fer tots els címs en e
temps reglamentari seguínt aíxí la
idea de Rally d'alta Muntanya de
Mont Perdut que aleshores fo du
rament criticat, fins · tot per al
gun memore dels que avuí organi 
zaven aques nostre Ral y

2 - Elsorgan· tzadors p.e acon
seguir e p oposí de prime p
no e van vale de la dific ltat q
tota munta por e el

ínó que to ha va refiar a 'e e 
sa . afundant vegetací ó d 'argila
gues agafant aíx í sota e me
pun de vista una idea falsa d
a muntanya.

Recanec q e 'a a muntanya n
ot són fiors · violes . que molte .

vegades és lluita . sofriment i fin
que un no passa aquest mal tra
guet, no recaneix que ella és la ve
ritable reina; pero aquesta llurt
ha d'ésser noble, cara a cara entr
la roca i la persona. Un, mentr
intenta conquerir-la sua, gemega
crida i fins i tot pot arribar a plo
rar : pot sortir guanyador o perde
dor pero en el fans esta canten
perque ha lluitat de tu a t san
que ha passat una estona agrada
ble. Pero aíxo no ya succeir en e'
riostre Rally. Des del moment qu .
a cada pas surt un Ai! de la boca
seguit d'una imprecació contra la
muntanya i símultaníament et v ;
a a memória la familia deIs orga
nitzadars per a mi, en aquest mo
ment, la muntanya perd tot el se
esperit per convertir-se tan soís e
algúna cosa que no val la pena ní
mirar d'expliear.

... o per aixo deíxa de tení me-
ri t la víctorra d'Isabel Rome id ·
Lluís Davíu ; al contrarí es un bo
ni exemple que ens en;senya qu .
a la muntanya no tot ho fa le .
carnes sínó que el cervel també h í
juga un gran paper

. B. T



f " ti'A' ÓS' TOD'A' el SE
o"e: t ' ' t UlOS'

"o"so lo mente "co rn pro n'd~ "obtiene beneficio, 

sineque después no 'le dejemos desomporcdo ';

uestros servicios r: qorontizcn "su- tranqu ilidad

'Ases ór"ío'" urídica '"
.. ~ ! ~ ..

- Orqcnlzoclón' de Em p'rescis '

- -Depó do'tn énto 'G estó río

Sequros ';

(¡cina' {olóbora~ orn. sesot ía Jurídica ' y , anta e
Jor íri/ 1 : . el>'893 2 ~ . 4: ;
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