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No se com donar las ero.cics a tots aquells companys que varen f' ér
possible la c 3lobració del s opar da germanor , un deI s ultima a ct e s
'tue s'han f'et amb motiu dol XXV aniver sari de l a f'un da ci ó de l'en~ it at .

Aquest sopar e s va f'cr él pa ssat 22 de

n ove~br a

als locals

del prestigiós restaurant vilanoví CAN GATELL .
Crec f'ermamment que la Talaia va vi ure a que.l.La nit recordant plaI'l!!:
ment els seua vint-i-cinc anys de vi da , les peripecies, l es r i allea ,
la satisf'acció d'haver tr epitjat un cim per pri mer a vega da , etc •• •
Fou una nit de records, d 'alegri es i de nos t algies,

p er~

s obr e tot ,

una nit de germanor.
Companys, a tot s molt es gracias , e s per em poguer arrivar a un

o1nq~

té aniversari tan prof'itós com aquest vint-i-cinqué .
J05EP Ju:LIA. -

ARTICLE8 DE PELL 1SKAI
BOSSES - CINTURONS
CARTERES - BITLLET ERS
MALETES - ESTO IGS
GUANTS · MONED ERS
AR TICLES DE R.EGAL

•
MUNTANYA
La Secció de lfuxnt anya té previst, i ja hi esta fent e1s primers pasos,
d'organitzar una colla de projeccions de diapositives junt amb alguna pe1.
1icula (tot referent a muntanya) per als propers mesos, a raó d'una sessió
cada mes. Les projeccions es faran a la sala d'actes del nostre estatge social al vespre de1s disabtes.
Tenim pensat fer la primera projecció el dia 10 de gener proper, ooinoidint amb el repartiment de medal1es del XXV aniversari, als que han pujat
al Bastiments durant l'any 80. Despr~s anirem informant en ates d'ante1ació
de les segÜents projeccions.
L' entrada sera. gratuita i es fara. una mica de parlada sobre cada tema.

.

Esteu, dones, tots convidats i esperem que sigui del grat de tothom.
REPARTIMENT DE

I~LES

BASTIMENTS-80

El dia 10 de ganer proper a les vuit del vespre, a la sala d'aotes de la
nostre Entitat. Es repartiran

l~s

medalle s del XXV Aniversari als qui durant l'any 80 han

asso1it el cim del Bastiments. Farem una projecció de diapositives 1 ~guna
pel.licu1a, acabant l'acte amb un ressopó a la Secció de Munt~~. Us esperem.
ACTIVITATS -AL REFUGI. BALmÍCH

Fem saber, per segona vagada, que estem preparant una estada ool.lectiva
al refugi Baldrioh per les properes festes de Nadal i -_Cap d'Any. Mirar_de
oelebrar una mica aquestes feste!3. Par Cap d 'Any farem
amb

turr~s,

1.Dl

sopar de germanor

neules, xampany, eto••• i, oom. es -tradioional, menjarem els '

dotze gr~ -de raim i par acabar hi haura. ball.
Mirarem. també d' ambientar el refugi d' aoerd amb aquestes dates -(arbre de

1

_Na dal , Pessebre, eto ••• ). S'accepten tota mena de guarniments.

1

També tenim penss;t de posar un l'essebre, junt amb un llibre de registre,
al cim del Costa Publlla _(2.100 metres), que esta. a unes dues hores del re-

¿:o
.1.

•

uCJ. .

Feo s aber tanill é que el rcf ugi est renara sis bOOlquet es , així com vuit
pen j ador s amb re pi sa a les cambres i sis pen jadors amb re pioa aran per a ..
posar n ot xill e s i due s f inestr e s completes per a dalt. Tot aixo s' ha f et
~acies

a l a col.labor aciq desinteresada deIs companys CarI es Lozada i Ra-

mon Lópe z . Ben eust osanen t els en don em le s era ci es .
Entre ela as sistents al refugi en la n i t de Cap d 'Any es r i f ara una
cistella , preví la venda deI s números a un pr eu mol t modic, els díes abans.
Si hi ha neu , es fara

IDl con ct~s

de ninots de neu per als menuts i un per

als n o tan menut s . Us il i esperem a tots .
NOTA HiPORTA.11T

Re cor dem una ve gada más que el

ref~
'7i

Bal dri ch actualment es troba sen-

se guarda. Si hi ha aletma persona que desitgi f er - s e 'n carrec .demanem que
h o connmiqui a la Secci6 de I.hmt anya , el más aviat pos s ibl e .

C OMERCIAL

~el·.1

VILANOVA I LA

MA R5 E S.L.

893 43 49

GE.LTRU

.M A R X A O'AZIMUTS
Després de

molt~s

vacil.lacions i dubtes, quatre equips de la nostra en-

titat ens varem de ci dir a participar en aquesta marxa. A les 6 del mati sortiem de Vilanova amb dos cotxes. Arribarem a Castelltergol, 1100 de comengamerrt de la cursa, a tres quarts de vui t. Com que no trobarem ningÚ. de l' orga
nització, anar em a un bar, per tal no sentir el fred que feia a aquella hora.
A la fi, per alla. a dos quarts de nou, comenga a sentir-se la gent de
l'organització. Anem tot seguit a inscriurens i a buscar tota ia documentació de la mar'xa, Obrim els mapes i calculem el primer azimut per anar al
Control núm. 1. Un cop calculat i buscat el cami del mapa más apte per a
anar-hi, esperem el nostre torn de sortida per a oomengar la cursa. El 1100
que ens ha sortit és la Font del Castell, prop del Castell de Sant Miquel i
cap a alla encaminem les nostres passes. En alguns llocs del oam! trobem
encara l'herba geladadegut al fred de la nit. Passem primer de tot per la
masia del Casuc, desviant desprás fins a una riera propera, la qual travessem per a pujar per les voreres del castell i

a~ar

a la font del Castell.

Aqui parem uns quinze minuts i calculem l' azimut per anar al control segÜent
íI

que surt a les vores de la font de l'Arg, prop de la carretera per la qual
hem arribat a Castelltergol. En aquest traro sorgeixen les primeres difiaultats per alguns equips. Un oop calculat el oorresponent azimut ens fa anar
a una cruIlla de camins, desprás d'una forta pujada. Des de aquesta cruIJ.la
hem d'anar, mitjangant el cSJ.cul de 1 'azimut , a la masia del Ricard. "Aqu es" molt gran i es situada en uns plana. "L es dades donades en aquest
ta masia es

control ens indiquen . el proper control que ás situat en un creuament de eamins de carro situats en la carena de la Caixeta.
En aquest lloc, per on desprás tornarem a passar, oalculem l'azimut oor-

responent, que indica l'ermita de Sant Julia. d'Uixols. Par arribar a l'ermita passem bastant per la oarena i podem oontemplar unes

magnÍfiques 'v1s~

tes del Pirineu i pre Pirineu molt nevats. Des de l'ermita ens dirigim, desprás de fer .1 ' azimut, per l' era de

l~s

cases fina al creuament de cam1ns que

ja haviem passat anteriorment. Finalment, ens dirigim una al tre vegada a la
masia del Ricard, lloc on finia aquesta

oursa~

En aquesta marxa ja és norma que quan lliures la butlleta de l' horari

efectuat , comencen a

co~ptar

ols punt s i ho posen en una pissarra, per or-

dr e de puntuació . Quina n o seria la nostra sorpreda en veure s ituat en el
primer lloc , amb 8 punt s , un del s .n os t r e s equips . Aque s t lloc j a no li var en canviar en el transcurs de tot el r e compte deIs diferents equips. O
sigui que , una ve gada más , la nostra Entitat va ésser la guanyadora d ' aquesta cursa . Per entitat s varem é s ser els segons.
La classificaci ó oficial l a publ i carem al pr oper butlleti .

ESQUI
TEi,lPOR.A M 19 80 - 19 81
Torges de la F .C . EsqtÚ es podran r et irar a l a sccci ó , sempre que
hi hagin un minim de 15 d ' elles

d e~a de s .

Preu per torge: 5,0 ' 00 Pts.

VOGAL DE LA SECC10 : JOSEP JULIA
VOCALS MATER IAL: J . lJIRO
.
M. JULIA
Si el temps h o permet els messos de gen er i f ebr er

t in dr ~

llo c un

curset d ' esquí en pista als Ra s sos de Pegeuera i Por t del Compt e , .
al Bergueda i Alt Car dener.
Per me s inf ormació a l a s e cci o , tot s els di es feiners de 8 a 9 del
vespre.
PREUS

D'1rSCR1PC10~

D' a cor d amb el l l oc de s orti da .

PREUS LLOGUER -MATER IAL
SOC1S: Bot e s : 200'- pts . per di a
EsquiB: 400'- Pt s , par dia
Esquis i bo tes pel cap de setmanaz 550 ' - Pte.
NO SOCIS: Botes: 350'- pts. per dia
Ee quie: 600'- pts . per dia
Es qui s i b otes pel cap de e et ~ : 800' - Pte.
NOUS PREUS DE LLOGUER PER D1ES
SOCIS: Equip complert: 450' - Pts .
Vari s diee 25% des c ompt e
NO SOCIS: Equip complert : 700 ' - pts.
Varis diee 25% descompt e
NOTA: El material s er a entr egat els divendre~ 6 vigilies de Feeta,
i el retorn eera ela dilluns o l'endemA de la feeta.

G.E.A.M.
Setembre.Tot al s ort i des : 13.
- SERRA DEL CADI.

Roca de l' Ordi guer. Via

Po korski- C er~. 1ª

local.

- I.10NTSEC D' AH ES .

Paret de l es Bagasses. Congos t de Terra det s . Via Vidal-Farreny.
1ª
-

local. Via Cade.

rJONT SERRAT •

La Quarta de Tr ini t at s . Via- Pokorski.
La Trumfa. Via GGA.N., 1ª local.
-

PENYES DE CAN lIfER CRr .

Via integral, Via Curset.

..

- PENYES DEL PIC DE L'ALIGUE•
Via Lola, Via Joana, Via Cesaa.
- LA LLACUNA.
Roca del Frare. Via Normal.
- SANT MIQ11EL D'OLEROOLA.
EJ.

Puro i la Falca. Via Formiguera, Via Arista al. Puro.

Ootubre.Total de sortides: 16.
-

,

.

Partioipac~o ~

el Curs d' Instruotors de l' ECAM d' escalada ·en roca.

Membres·part1oipants: ·F.X. Rabat i F.X. Ventosa.
-

MONTSmRAT.

La Prenyada. Via Cerd8.-Pokorski.

Paret de Diables. Via G.A.M.
Portella Petita. Via G.A.M•
.El

Cep Llarg. Via Arista Bruos •

. AguJ.la del Capdamunt. Via Arista Bruos.
- PEmAFORCA.
Cara Nort. El Gat. V1tl Homedes.
-

MONTSEC D'ARES.

? ar et Jo le n 3 uc a onc o . Coneost de Tnrr adct s . Via Esp o1 6. Via
Vidal-Farr cny- Albir .
- VALL DIORDESA.
Tossal de l Mall o . Via deI s Franc e s a s (Ravi er) .
- I.!ONT SEC DIARES .
Roca Regi n a . Via Gali -Mol er o.
- ilIALLOS DE RIGLOS.
I.IaJ.l o Pisón. Via Ximeneia Pany-Haua ,
ida l I o Fire . Via Rab a da-Navar-r o ,
- PEHYES DEL PIC DE L'ALIGUE .
Vi a Ros a Sala. 1ª Int egra l . 1ª Abs ol u t a.
Via Lola. Via Bl anca . 2§ Absoluta.
=======

c:

=

(Vilanova - Sitges - El Vendrell - Cl ari ana - Vilafr an ~a )
LES PENYES DE CAN lOOCET (Sant Per e de Ri b e s ) , 13 i 14 de Des embr e .
PROGRAMA.
Di s sab t e, 13
a les 17 h . Tr obada a la pl8Qa d9 Sant Pere de Ribes, bar
Quo-Vadis.
1 8 h . Debat obert z

- Possibilitat de formar una delegaoi 6 d'EC

a

la nostre r egi6.
- Le s nostres e s ool e s d'esoalada.
-

Res~enyes,

possibilitat de fer .una gu1

de le

nostres esool e s d' ea oalada~
- Situaoi ó de l Grup d' esoalada dintr
- L ' Es oala da, avui.
InteroBDVi de direooione.
- Preos 1 Pregunt e s .
21.30 h. Sopar.

22 h. Foo de oamp 1 Cremada de Rom,

Diumenge, 14
a lee 8 h . Llevar- s e 1 eBlI1orzar.

d

l'

t1tat

Durant el oati es podra fer escalada par l'escola de Les Penyes de Can Mercet. {Es donaran
al' arribada unas reSSElnyes de les prinoipals
vies de l'escola).
14 h. Costellada i escalivada.
16,30 h. Si es considera interesant par part dels assistents es podra continuar el debate
17 h. Comiat a Sant Pere de Ribes

CULTURA
HOTA II.:PORTANT

pm ALS COL.L.A:BCliAlJCI&8

.r, BUTLLErr

Us demanem que presenteu els vostres originals, picats a una sola cara
i a TRES espais.
A tots aquells de vosaltres que ho vulguin els tornarem els originals
amb les gimes que vagin prenent nota de les faltes prinoipals en que inoorran.
PROPERES EXPOSrCrONS
DeJ. dia 5 al 19 de desembra.
PROBLEMATrCA DE LA LLENGUA • A om-rec del grup d' Esperanto.
Del dia 1O al 23 de ganar.
ACONCAGUA - 80 • A o~rec d'~gel Vedo, del G.E.A.~

•
L~ESTROP
La coral infantir" IILfEstropll, -apr of i tant les testesnadalenques,
. a Sant Pere de Ribes el dia de Sant Esteva, a

~es~~ar

anp-~

la oantatá -Les

figures del Pessebre ll , en el centenar! del naixemeñt de l'autar, JOAN
LLONGUERES, compositor que dona una torta· empenta a l·activ1tat .~iOal
al nostre pais. Els mes patita cantaran unes pet!tes obras .populars .

Interpretant les mateixes obres, els cantairea de "L'Eatrop" partioip!
ran propar8JIllmt al Ir IIVilan.ova canta el Nadal" , conjUlitament amb t otes
les entitata mus!cals de la ciutat, que tindrli. 110c a l' esgles!a de
Sant Ant oni el dia 3 de genar.

CULFREDA
Hi ha pics al Pi r ineu que malgrat que superen els 3. 000 m. d' al tit ud
són f or9a des coneguts i poc freqüentats en comparació amb altres on pr a c.

,

..

ti cament s' ba de fer cua per arribar-hi . La rao la des con e c , perque en el
cas que ens ocupa no ás per dificultat . La guia Pos ets- 121adeta el marca
amb F , ni per que estigui amagat , ja que domina tot a la vall del Cinqueta
de la Pez al cantó ar'agone a i la vall f rancesa d ' Aure, i és un dels miradors más ben situa t s del Pirineu. Per l a s oya

~roximitat

ás meravell osa l a

visió sobre el massís de Posets i Bachimala. Es cont empl a amb tot a l a seva
majestat el Cotiella, el llac d' Or diceto, i t ota l a carena divisoria d 'aigÜe s a la qual pertany el pi c , les puntes Suelza i Ful s a , que per l'altre
cantó dominen el pobl e de Biel sa i l a vall de Pineta i , si el dia ás cl ar ,
sort que nosalt re s no varem t enir , ens as seguren que es veu el massís de
la uala det a , el Mont Per dut, l a Mún i a , etc • • •
La temptaoió de puj ar-hi é s doncs fort a .
El nom del pic és una mica impr ecís . Ment r e al mapa de l ' edit or i al Alpina marca J:a cota 3.03 4 m. amb el nom de Batoua o Culfreda :i. dóna el nom
de Culfreda al pic s i tuat a la mate ixa cresta, a l a cota 2.901, qu e porta
en tre parentesi el nom de Pic de cauarbr-e , el mapa militar ful l a 147 (Liena ) , quart 11 Machimala, li d6na el n ora de Batoua solament i Qulfr e da respe ct i vament , i la guia Posets-Malade ca del CEe oonsidera que el n om del
primer pio de la oresta que li dóna un a altitud de 2. 909 m. é s el de Caou..
, Culfreda, amb 3 035 m. La mateixa
rere
i el oorr e ot e del cim prinoipal es
guia espeoifi oa que Culfreda é s el n om que li don en els babi t ant s de la va.l.J.
de Gist ain i, per tant, és el que .nosaltres e s ool l 1m.
Sortírem de Vilanova el 'mat í del dia 28 de j uliol amb dire ooi ó al Piri~
n eu. Després d'haver fet una mioa al .turista per Ainsa i Bielsa , varem arri bar al pla de Tavernes on aoamparem. lila vam t robar un- nombrós grup da tandes del Centre Excursionista de Terra ssa que h1 feian un oampament s ooial,
amb els quals vam f er petar la xerrada.
La primera sorpresa fou que el 1100 as s'acaba la pista apta per a V8-

hioles no oorrespont al pla de Tavernes, tal Qum indica 81 mapa de l ' edito-

J

rial Al pina, sino bastunt abans, aproximadament al lloc on marca Cabafla de
Taber n e s . Aixo ens h o confirma el mapa de carenes 'editat per la Fbderació
Espanyola de

~unt anyi sme ,

amb motiu del XXXVI Campament Estatal d'Alta

f.lunt anya .
La s egona fou el temps, que si bé ens féu bon dia, la nit esclata una
t empesta mol t espectacular, i, com que la t en da que fáiem servir tenia forats ens vam des per t ar a mitja nit una mica mullats i

des~speran9ats

per

l' endemá,

A les vu i t encara plovia, per o una hora má s t ar d, ja no. Sense pensarho massa , a t r e s quarts de deu a gafavem la mot x i l l a en direcció al Puerto
de l a Wader a . El camí

es t~

t ota l ' est ona resseguit per uns senyals blancs

i vermells en forma de f letxa i, en alguns trame, sobretotels inicials,
é s un corriol ben mar-cat ,
A me sura que anem pUjant, el paisa t ge es fa má s majestuós i augmentan
les eanes d' arr ibar al cm, pero al mat edx temps les b oires llunyanes es
van fent más grosses.
Arribat s al coll cal seguir la carena divisoria d' aigÜes i a la vegada
frontera fran co- e spanyol a que el primer tr os ás molt senzilla i desprás es
va fent más dreta fins arribar s en s e gaires dif i cultats al pie Cauarere
( 2 . 90 1 m.) des d' on podem contemplar majestuós el Culfreda i la cresta que

h em de s eguir , que si bé l es úuiques dificultats que presenta són unes 110ses una mica ab ana d ' arribar i el mal estat de la roca, -pissarra desoompos
ta- és sempre molt aer'a.
Finalment , arrib em des prá s de dues hor e s des del 0011 al ciro de Culfreda (3 . 03 4 m. ) , pero com que est ~ f ormat per tre s puntes, una central de

3 . 030 m. i una altra oriental de 3 .032 m., estem enoara ·vint minuts más a

cavall de la roca , entre dos abismes fin s a assolir l'ultim pic, sobre les
tres de l a tarda.
Des pr ás' de fer les fotos de rigOr i contemplar el paisatge que se'ns
mostra entre les .nuvolades, iniciem el retorn que a partir de mitja baixada ás amb una espessa boira. Arribats al coll la boira es queda i inioiem

rapidament l a davall ada .
Ara nomé s ens caldra. fer el sopar, menjar i dea danear- ,
L'endema. tornem cap a casa f ent una parada al bonic poble de Tel l a per
poder admirar les s ev es e s glésies i ermites rooB.nique s, el seu pais atge realment impr essi onant i el seu dolmen

meg~l it i c .

Dadear

Participants: I.: anu el Bu s qu et s i I.lont s er r at
Salvador But i i Papiol
Itinerari: Vilanova, Taber n e s , en . co txe ,
Taber n es , Puerto de la Ma der a , dues h or es llargues.
Pic de Cauarere, una h or a .
Culf r e da Occi dent al , una h or a .
Culfreda Central, 10 minuts.
Culfreda Oriental, 10 minuts.
Roca: Pissarra molt descomposta.
Dificultat: Cresta facil.
~' que les botes, pero
, cal te1at er i al: No VaL"em
utilitzar res mes

nir en compte l' epoca de l' eny.
SALVAIXlR BUTI I PAPIOL
NADAL AL BAL DRICH

Entre Planoles i Cas t el lar de N'hug , sobre el pobl et de Nava , .ál mig
mateix d'un 0011 verd, entre b os c i claror , mirant el Puigmal, hi ha una easa vella de pastors, que es re s ist eix a morir, a guantant el glSQ, el vent,
les pluges i l'edat.
Estem dins la casa, esperant el pastor, que ene portare. una oarrega da
queviures. La quitxaJ.la juga amb la neu, fent ninota,. oada vagada mes gt"Bna,
competint entre ella, par gua.nya.r el conour-s , Deaprás vindra. la j:inkama. i
les riallas de grana i petits.

. ,
.
El "tio", retort, vell, gruixut i

pl ~

,',\; forata, tapat amb una manta,

preaidaix l' ascó de la cuina, ~ fI"gerant .lea "oar! '.}ios " dela más menuts.

Estic contente Després de mo.l t s anys d'esperar-ho, ho he aconseguf t e
Passar aquestes festes lluny de la civilització, de la taula plena fins dalt
de tota mena de menjars, comprats a preu d'or i que a la fi sempre ens fan
mal, fora dels convencionalismes familiars i els t{pics compromisos socials
de costum, fora i lluny d'aquella tristor caracteristica que envolta en alguns moments aquests dies i que no sabem perque, ens omplen d'engoixa.
El temps sembla propici, per ara. Si nevás aquesta nit seria fabul6s.
Seria un dia complete
Ja ha arribat el pastor, amb el seu "tot terreny", amb ajut de cadenea,
Descarreguem el menjar per a tots els dies, el

vi, el xampany, les llamina-

dures per a farcir el tio aquesta nit, torrons i altres complements. Amb el
rebost ple, ja ens podem dedicar de coy a guarnir l'arbre a la 'sala- man j a dar
on farem els apats.
Són les set del vespre. Les nostres dones estan donant els dar~ars toos
a l'escudella, que perfuma tot el recinte, barrejat amb l'olar del foo. Els
homes par-emvLa llarga taula per als vint-i-cino que sarem aquesta nit. Posem espelmes, branquillons d'avet i molsa collida aquest mati.
Els vailets más grans ' ja han arribat. de posar un pessebre dalt del oim
del Puigllangada. Per tant, ja podem comengar.
Un bon sopar. De casa, senzill i ben regat. Esoudella i carn d' olla,

SU" , I

quet de peiX, especialitat vilanovina d'uns bons amics de mar, tarrons i
neules, xampany i mistéla de Ribes de Fresar.
A la ouina, tot' preparat. ElIiJ bastons enlaire i la C8ll9oneta als llavis
deIs menuts z
"Caga tió, caga. ben bo ••
" No cagu1s arengades, que s6n salades,
caga torrons, que s6n más bonB".
Aixi, per tre. vegades, picant i picant; la manta amunt, i vinga x1rinola! i un altre tomb a suoar el basteS al rao6 del Inenjadar, mentre .la. grana
fem possible el fertil defecar del tan sofert i animo protagonista de la
festa.

rapidament l a davall ada .
Ara només ens caldra fer el sopar, menjar i desdansar.
L'endema tornem cap a casa f ent una parada al b on i c poble de Tel l a per
poder a dmirar les s eves e s glésies i ermites rooaniques, el seu pai s atge realment i mpre s sionant i el seu dolmen

meg~l !t i c .

Dadeas

Participants: ¡.: anu el Bus quet s i I.:iont s er r at
Salvador But ! i Papiol
Itinerari: Vilanova, Taber n es , en. co txe ,
Taber n e s , Puerto de la Ma der a , dues h or e s llargues.
Pic de Cauarere, una h or a .
Culfreda Occi dent al , una hora.
Culfreda Central, 10 minuts.
Culfreda Oriental, 10 minuts.
Roca: Pissarra molt descomposta.
Dificultat: Cresta facil.
1~t er i al :

'1.._
'
,
No VaL"em
ut i l i t zar re s mes
que les botes, pero
cal te-

nir en compte l' epoca de l' any.
SALVAIXlR BUTI 1 PAPIOL
NADAL AL BALDRICH

Entre Planoles i Castellar de N'hug , sobre el poblet de Nava , .ál mig
mateix d 'un 0011 ver-d , entre bos c i claror , mirant el Puigmal, hi ha una easa vella de pastors, que es resis teix a morir, aguant ant el glac;;, el vent,
les pluges i l'edat.
Estem dins la casa, esperant el pastor, que ens· portara una oarrega de
queviures. La quitxalla juga. amb la neu, fent ninots,. cada vegada más gro8nS,
competint entre ella, per guanyar el concur a, Deapráa vindra. la

j:1 n k ama

1

les r1al1ea de grana i petits.

. ,
.
El "tio", retort, vell, gruixut 1 ph : :..; forata, tapat amb una manta,
prea1deix l' escó de la cu1na, ':' E'l per ant .les "oar! ~}iOS " dela máa menuts.

Estic contente Despres

d~

molts rulYS d'esperar-ho, ho he

acons~guit:

Passar aquestes festes lluny de la civilitzaeió, de la taula plena fins dalt
de tota mena de menjars, comprats a preu d'or i que a la fi sempre ens fan
mal, fora dels convencionalismes familiars i els tipies compromisos soeials
de eostum, fora i lluny d'aquella tristor caracteristica que envolta en alguns moments aquests dies i que no sabem perque, ens omplen d'engoixa.
El temps sembla propici, per ara. Si nevás aquesta nit seria fabulós.
Seria un dia complete
Ja ha arribat el pastor, amb el seu "tot terreny", amb ajut de cadenes.
Descarreguem el menjar per a tots els dies, el

vi, el xampany, les llamina-

dures per a farcir el tio aquesta nit, torrons i altres complements. Amb el
rebost ple, ja ens podem dedicar de coy a guarnir l'arbre a la "sala- man j a dar
on farem els apats.
Són les set del vespre. Les nostres dones estan donant els dar~ars toes
a l'eseudella, que perfuma tot el recinte, barrejat amb l'olar del foo. Els
homes parem.la llarga taula per als vint-i-einc que sarsm aquesta nit. Posem espelmes, branquillons d'avet i molsa collida aquest mati.
Els vailsts más grans ' ja han arribat. de posar un pessebre dalt del ca
del Puigllangada. Per tant, ja podem com8n9ar.
Un bon sopar. De casa, senzill i ben regate Escudella i carn d'olla, su.. 1
quet de peiX, especialitat vilanovina d'uns bons amics de mar, torrons i
neules, xampany i mistéla de Ribes de Fresar.
A la cuina, tot' preparat. ElIiI bastons enlaire i la canc;oneta als llavis
dels menuts z
"Caga tió, caga ben bo ••
" No caguis arengades, que són salades,
caga torrons, que són más bOlUJ".
Aixi, per tre. vegades, picant i picant; la manta amunt, i vinga x1rinola! i un altre tomb a suoar el basteS al rao6 del Inenjador, mentre .la. grana
fem possible el fertil defecar del tan sofert i an!mio protagonista de 1&
festa.

No en s h em adonat , pero , que a l e s fin estr e s de les f eixugue s 1 velles
par et s , les volve s de neu estan f ent fe1na 1 de valent . Esta n evant ! l , cr1da un deIs nois , i t ots d 'un salt , f em cap a la porta , per veure allo que
tant es perev em. Es cert , la n eu esta ca1ent amb f or 9a per o s ense ventar .
Es mag1 c l' ihnstant. La l luro que surt de la por t a , es refle cteix en el s pe- o
t 1t s punt s bl ancs ,

b e ll uga~ s sos ,

que f an de l 'espectacle una nova f esta.

Despr és rest em s11enci osos 1 ens a cost em tots plegats vora la l l ar, al costat de l 'arbre, 11 en c et em nadalen que s i canQons de muntanya. Desprá s , más
gres ca . Els menuts van ca 1ent de son. Men t r e el s nen s van a dormir o f1 cats
j a dins els sacs 1 ben abr 1gat s , prepar em els mitjons , pen jata a l ' arbre ,
amb l e s quatr e joguinea, que faran del mat! de Na dal una f eata j01paa .
s 6n dos quarts d 'una . Tothom puj a a lea golf es, a des cansar . Encara vull
e s perar per fer una c1garreta tot mirant el f oc 1 allargar s1 f os poss 1ble
aquesta mer av el los a n1t que a la f! h e po gut acon seguir , t al com hav1a somn1at .
Les flames del f oc j uguen amb lea ombrea de l es pedres de la paret 1
l es f ust e s" de penjar. Els meus penaamants tambá juguan a areure que

aixo

t ornara a ésser real1tat l'any vinant.
Voldr1a que tota poguéss1u gaudir d'un Nadal oom aquesto
BONES FESTES NA.DALENQUES A TOTS ELS

AMICS !! I
ENRIC

sora

I MIRA

QUESTIO IB CONSCIENCIA

Com tots sabem, una eat1t at &s formada per eoo.1s. Sanse ele eo01e n.o e..
pot parlar d'ant1tat. També ee sap que els so01e es div1de1xe:n en dOIl IgruPII.
so01e aot1us 1 eo01s pae1us. Ele aotius són aquells que parten a cap una taeoa oonareta i ele pass1us són els que nomée aparten la quota establerta.
TotsdOs t1pus de so01s eón neoessar1s per a una. ent1tat i mere1x8n el
meu respeote. Ara bé, segons el peroentatge d'uns i altres, l'ent1tat e.
desenvolupa d'una manera o d'altra. K'exp11oaré. 81 del totat de .001. d!

d'una entitat el 50% són actius i el 50% són passius, tenim que les tasques
necessaries per al bon funcionament de l'entitat queden molt repartides i
toca poca feina afer . per cada soci. Pero si en aquesta mateixa .entitat, ela
socis actius són un 1O¡~ i els passiua un

90%,

tenim que amb el mateix volum

econbmí.o que en el cas anterior, només un 1 ~ fa la feina IDÍnimament neces-

saria per a cubrir les finalitats de l'entitat. Aixó suposa dues coses:
1) L'acumulació de feina per cada soci actiu, amb un gran augment del

perill del desgast o, millor dit, de cremar-se per un exces de feina.
2) Deixar de banda activitats per-qué ningu no les vol fer o perque els
pocs que treballen ja no poden responsabilitzar-se de més feina.
Aix{ veiem que dues entitats amb el mateix nombre de socis i consequentment amb el mateix volum de diners, poden canviar el seu

desen~olupament,

segons l'index de socis actius i passius. Com es pot solucionar aixo?

La

solució sobre el paper és molt senzilla. El que ás más dificil ás posar-ho
a la practica.
Al voltant del funcionament d'una entitat es forma un cercle vic1ós. Els
socis no col.laboran per que no es fan activitats intereaaants 1 no es fan
activitats intereaaants perque els socia no col. laboren. Expressat aix! sembla que no h1 pugui haver' soluc1ó pero, com ja he dit abana, n 1M ha una de
molt cl~a. Encara que en principi sembli utopica, veureu que no ás aix!.
Aquesta soluc1ó es diu "Consc1eno1ac1ó del soc1".

•

Cada soc1 ha de fer un examen de consciencia 1 preguntar-sea "Podr1a fer
jo al.gune oosa más par la meva ent1tat, a más de pagar la ·qu ot a? " . Si la
,
resposta es
negativa, no te' _
cap1
!ll.lflS problema. Ele d1nars que P888 oada mes

ens són de molta ajuda. Si no pot fer res más ja em sembla molt.
Pero si la· resposta ás positiva llavors ha de pensar en quines oosa~ e11
pot ool.laborar. No cal que perdi cada dia hores tre.ballant par a l'entitat,
sinó que oadasoú, segons poss1b111tats, s'ha ae posar al serve! de l'entita".
Si un soo1 ha de canviar ele mo1?les de casa seva en 1100 de 11qar als
vells o de cremar-los per Sant J oan, ha de pensar si poden servir a la ·sava
ent1tat. Aixo, encara que no ho sembl1, ja és una manera positiva de ool.laborar.

Si un s oci t é un ofici amb el qual sap que en un momerrt det erminat pot
f er servei a l'entitat, si t é una mica de t emps disponible , no S I~O ha de
rumiar dues ve gades i ha de col. labor ar en aquella tas ca que sap que s i no
f a ell i slba de fer f or a de l'entitat cost ara unes pessetes que poden á s ser
necessaries per alguna altre a ct i v itat .
Els socis que tenen les tardes o els mat ins lliures i no saben que fer ,
no estaria de raés que pensessin dedi car un cert t emps a l e s labors obligades
de l'entitat per tal de des carr egar una mica de feina als altres companys ,

Aixo no més són un s petits exemple s per a poder solucionar la manca de
personal. Hi ha una infini t at de maneres de col. l abor ar en una entitat. No'má s falta conscienciar-nos.
MANUEL DALMAU I ESCOFEr

/

SABA NOVA DINS LA S ECCIO DE CUL TURAs

LES EXPOSICIONS

Va ésser un bon dia del mes de maig que un reduit grup de socis j oves va.rem reunir-nos al bar de l a soci et at i ens vam qüestionar seriosament el que
podÍem fer per aixecar la ja moribunda secció de cultura.

De

seguida diver-

ses ide es varen sorgH- .d I una Ipanera esponte.niaz posar de nou en f tmoionament
la biblioteca,. class ificar i ordenar el s butlletina, oi ol e s de oonferencies,
, eortides culturals, exposioions p erio d~que s , et c. Pero ve't aquí que una
d'aqueates act ivitats, pot ser s enae pensar-nos-ho masea en un

prinoip~,

ha

aga.:fat un oert relleu, no sola dina de l' entitat BinÓ també en ele medis oulturals de la noetra

vi~a.

Em r ef er eiXo a les ex posioions.

La primera d ' aques tes ex poeioions fou la que ene mostrh el noetr

b811vol-

gut s ooi Antoni Ordovas , amb una t ema.ti oa prou d1f! 011 oom áe ~1 d1bu1X a la
ploma, dedioada ex c1uaivament a 1 1 a r q u i t e o t u r a r omani ca del e PaIsos CatalanB.
.

,

Hom reeth Borpres per la de1ioadesa i perfeoció en el dibuiX , s obretoj qui
,

'

en oara no oaneixia l a aeva obr a . Aquesta primer a ex poeioió ooincidÍ amb ·la
inaugura oi ó de la sala d' actes de eprea de la más re cent remode1a oió. Reeth
ober t a des del dia 7 al 20 de juny.
La segona exposioió, amb la t ema.t i ca "Els guiga vilanoviue d1ns la. aego-

na mei t at del segle XIX i la primera meitat

'~ e l

segle XX", creiem que va

ésser una pr e s entaci ó ine dita a Vil anova. Seobla que totes les ex posicions
ant er i or s han estat degudes al bon xil ograf Ri card Vi v es i Sabaté. Es most rar en
Josep

exe m~lars

¡.í!}

ben anti cs deIs j oves col.leccionistes locals CarIes Munt s ,

Armesto, Es teve Sivill, i del qui signa. Es

i, ~b l i ca

un opuscle.

Aquesta exposició resta oberta de s del 21 de j uny fins el 5 de juliol.
La t er cera exposici ó f ou dedi cada a un altre artista local, soci també de
l'entitat, que conrea la pllltura . Jo sep M. Also no és pas el primeD cop que
exposa a la nostra vila. Intueixo que amb la seva jovenesa, . un fort caracter
pict oric i una il.lusió i voluntat a dmirables t indra. un canú pI e d'exits.
Aquesta exposició , amb la t emat i ca de "Pallassos", resta. oberta des del dia
11 al 24 d'octubre.

La quarta exposició fou dedi oada a una tematica poc freqüent, pero alhora
prou i nteressant com és "Le s pl ant es s i l vestres del Penedas". Curosament pres entades per 1Iari a Carme Bar cel ó, poguérem contemplar mol t es especies que normalment veiem fent excursions de les quals de s c on eixem el nom. Cada mode1 era
presentat
anib el nom científic, nom popular
.

C n tala,
<.

data i lloc de reoollida.

Cal destacar-ne 1a notable assistencia de públic. Res t a oberta des de1 dia
25 d'octubre al 7 de

novem~e •

. La cinquena exposició fou en commemoració de1 XXV aniversilri de 1a fundació de l' Agrupació Excursionista Ta l aia . Feia temps que havíeD. previst pre;"
sentar aquesta mostra de 1es activitats dutes a terme durant aquests, vint-icino anys, pero tot i que s'havien fet avisos demanant que els soois ens deixessin alguns inaterials 'aixo no es va materialitzar fins el moment de comen9ar a muntar l'exposioi6. Aixo desbordh per oomp1et les nostres previsians
d'espai i de feina.
E1. ~untatge es féu en dos diese Tot eren improvisaoions, instal.J.ant J.8m-

pares, netejant oopes, enganxant fotografies, netejant e1 10oal. Si bé

1~ex

posioi6 no ea presenta amb una d1stribu6ió i harmon1a massa esoa1ents, sí que
cal. remarcar 1a v01untat i ganes de, trebalJ.ar del.s responsables de. gairebé

totes 1es seccione de l'Bntitat. Fou

un

motiu, que no es presenta masea sov1nt

per a fer un treball. · de oonjunt 1 que serví d' apropament entre les s8oo1cm.a
(avui dia, de per sí, massa separadas). 5'h1 exposaren reoulls de l8S s.o.

c onc J o ; .i u rt an ya ,
í

GEl' ,

:': EA.. , Infc.nt i l , Amí.cc do la Sa.r<lnna, Fot oGTaf i a i

Cultura .
La Lnaugura cd

ó

f ou e o.Lenne , :Ii parl ar en el preaidont de l 'Entitat senyor

Jtuia i el batlle <le l a ci ut at oenyor Cusanovas . El vi i l e s galet es donaren
ocaai ó per a i nici ar un

di8le~

entre els socis , prou lIare i curttil de velles

i bolles anscdot es . L'exposició , oberta el dio. 8, es c2ausura el pr opa s sat
2 8 de novembr e .
La sisena i darrera expo oició, presentada els dies

29 i 30 de novembr e ,

ha estat l a que ha obt ingut, s ens e cap mena de dubt e s , l' exi t més es cl at ant
quant a a s s i s t en ci a de pÚb l i c o L' exp osi ci ó de b olets n at urals no s'hauria
pogut por t ar a t er me sense la magnífica col .laboració de l a Societat Catalana de 1tl col ogi a , tant en la r e culli da matinal del dissabt e com en la dire oció teonica de l' ex pos i ci ó , portant a cap la tria de bolets i especificant
l a denominaci ó de cada una de les 109 especies ex posades . serví de complement una proj e cció de diapos itives mol t ben comentades .

~

El pr ogr-ama d 'exposicions, que s' emmarca dins le s activitat s de la s eoció de cultura , no s ' acaba pas aquí: Fot ografia , La Vilanova Pret er i ta,
auques , un Pene de e poc conegut , i ••• un llarg etcstera ena esper a. El millor
agraiment que el s oci pot donar és vi s i t an t aquestes expos i oions que amb tanta b ono. vo l untat porten a t erme ela s eus resp onsables.

ANTONI SAGARRA I MAS

,
8VTLLcTI J
tSctlll

~I

El Lexic de l'Excursionisme
del vento La pellissa és una peca
semblant, feta o forrada de pells.

L'excurslonlsrne. com qua lsevol altra activitat de l'horne, té el seu lexic característico El nostre país té
prestiqloses entitats que I'han fomentat i li han donat suport durant
una serie d'anys -la de més arrel
ja ha arribat al centenari-. Creiem
que és adient, dones, de fer esment
deis mots de que es val l 'excursionista en recórrer el país d'una banda a l 'altra pel goig de gaudir de
la nat uralesa, d'esplaiar-se o d'ínstruir-se . No és la primera vegada
que en parlem, pero creiem que és
int eressant de tant en tant de recordar aquells mots que s ón només
d'ús ocasi onal, pero torca emprats
entre els excursionist es.

A la nit, sol fer-se servir el sac de
dormir. Si es fa sense tenda, al ras,
fins si es fa amb el sac, es diu
bivac. La márfeqa és un sac gros
pie de palla o d'alguna altra materia que fa de rnatalas. La motxilla
es duu a I'esquena, penjada amb
dues corretges per damunt de les
espatlles. Els alpinistes emprenen
l'anomenat crarnpó, que és una especie de calcat amb puntes de ferro que es lIiga a les botes per poder passar les geleres (gran rnassa
de neus perpetúes) o pendents de
gel. Tarnbé en aquest cas i per ta -

L'excu ral onl st a, per ta l d'escurcar
el camí pri nc ipal , fa servir sovin t
les dreceres o camins secunda ris.

llar i fer esglaons es fa servir el
piolet, que és un bastó amb punta
de fe rro i amb un tallant i una pua
en la part superior. El pitó és una

El corriol és un cam í es t ret poc ernpra t que discorre entre boscos i
pen dent s. La cruílla és e l 1I0c on
s 'encreuen dos camins. ColI és un
pas existent que uneix per la part
més alta dues valls o dues comarques. Si el coll té una importanc ia
conside rable . com s 'esdev é sov int
als Pirineus , es diu port: el port
dEnval ira.
l.'anorae , em p r at ta rnbe Pon "esqu í,

és una peca de di fe rents models .
gc ne ra lrnen t arn b c aput xa, i té corn
a prí nci pe" rnis s!o la de protegir

especie de clau que usen els escaladors en ascendir per pendents
vertica ls . Algunes vegades , per raó
de seguretat, els alpinistes o els
excursionistes es lIiguen a la mateixa corda , tot fent el que s"anomena cordada. En I'escalada, la corda es fa passa r pels mosquetons,
que són unes anelles de ferro o
metal! amb una molla que permet
d 'obrir-Ies c ap dintre . Com él maniobra contrar i a él "escal ada hi ha
el rappel , mot dus in t e r nac to na l
que es refereix [11 lliscam ont G tr aves du na co rda sub iec tnda <11 c irn.

Amb aquest nom es designa el punt .
més alt d'una muntanya . Si el punt
és agut s 'anomena pi co A veqades
amb el nom de turó es desi gnen veritables cims, pero generalment es
refereix a pun -s més elevat s del
terreny. Per anomenar turons de
formes suaus i arrodonides també
s'ernpra alguna vegada el mot pujol, diminitiu de puig, que per la seva banda és sl nónim de ci m. (Pui g,
com balmes, coll , comes, cruilles, '.
esplugues , grau, gual , port, serra,
vall i tan ts d'alt res són paraules
que han passat a significar cognoms de la nostra lIengua). Quan

una carena és mo lt accidentada s'anomena ' resta, per la seva fo rm a
més o menys semb lant a la cresta
d'un gall. Mentre serra i serralada
vénen a significar la mat eixa cos a
(grup de muntanyes unides), serrat
fa esment de la cadena de muntanyes secundart es que depenen d'
una serra pr incipal. Finalment tam bé hl ha I'anomen ada agulla , que
és una roc a punxeg uda i aíllada que
s 'eleva en un indret de la muntanya: les agulles de Montserrat.

Josep MUNT~
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OJixa' diEsfalVis del Jenedes
orlelNES A VllANOYA:
Avd. Francesc Maciá,8
C~lrrer Aigua,121
Carrer de la Llibertat, 134

