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ASSEmBLEA DE SOCIS
El dia 23 de gene r de 1983 , tindr à lloc a les 11
del matí al nostr e estat ge soci al, l'ass embl ea anua l de
socis amb el
segü ent ordre del dia:
1.- Lectu ra. i apro vaci6 , si s'esc au, de l'act a ante
rior.
2.- Acti vitat s de les secc ions.
3.- Esta t de comp tes del 1982 .
4.- Press upos L198 3 i augm ent de quote s (prop os·ta
).
5.- Proje ctes i prop ostes de la Junta .
6.- Precs i

*

pregu ntes,o

*

*

CINQUENA SORTIDA "CONEGUEm CATALUNYA"
Aque sta sorti da està prev ista per a final s del mes
de
març a la coma rca del Berg uedà. El prop er butl letí
us donar em
àmpl ia infor maci 6. Orga nitza Secc i6 de Cultu ra.

*

*

PORTADA DEL BUTL lET!: Josep m. Also

*

CI. Comerç, n.o 4

Agrupació
Excursionista

Tel. 89312 57
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EDITORIAL
L'aigua Qel Segre s'ha emportat el pont de 8ar, feió quasi bé
mil anys qua hi circulava per sota, riu i pont eren ja una mateixa
cosa en el paisatge.
El pont de Bar era un
lana, formava part
catalans
c~m8rç

d'~n

sí~ol·de

la naixença de le nació cata-

conjunt de ponts i camins que els comtes

construiren per .illorer les comunicacions i afavorir el

entre els diversos mercats. Un dels artífex ·d'aquesta.obre,

Sant Ermengol, bisbe d'Urgell, fill de Bernat I vescomte de Conflent,
morí l'any 1035 quan inspeccionava la seva construcció.
La destrucció

d~aquest

pont és un símbol de la destrucció del

país que s'està produint en aquesta època; l'home no respecta

la

natura, destrueix el paisatge, crema els boscos, embruta·els rius,
l'interès econòmic està .per sobre de l'interès ecològic.

Sí, realment va ploure molt, però si

le~

muntanyes haguessin

tingut el man~ell de terra i bosc intacte, n'haguessin retingut. mol. ta i P9tser el pont de Bar encara .estaria dret.
Estem començant a pagar les

no~tres

destruccions amb vides hu-

manes.
Esp~rem

que el pont de Bar serveixi per ·a fer-nos adonar de la

importàncie que té mimar la nature.

Dos avencs nous en terme de Sitges

En el curs de les obres de traçat i explanaci6 de' la variant
oe carretera C-246 que transcorrerà pels defores de

Sitges~ ha~

quedat descobertes les boques de dos avencs, separats l'un de
l'altre per uns vuitanta metres,

~

situats prop de la divisoria

de terme amb Sant Pere de Ribes. Ambdos han estat explorats i
topograf iats per

me~bres

del GREU i .batejats amb els noms d'avenc

del Mas d'en Liri i avenc del Coll de les Cesetes, respectivaMent.
El primer

t~

una profunditat de dotze metres i el segon poc

m~s

de vuit metres.
Tots dos presenten mostres de magnífiques concrecions quasi
cristal.lines, ocasionades .possiblement per la condici6 de

la

roca calcària de fócies travertínica on s'han format. Poden con-
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templar-se espectaculars colades, estalactites i orelles quasi
transparents. Malauradament

aq~e8ta vi~i6 tindr~

un temps limitat,

ja que totes dues cavitats quedaran cobertes par la carretera asfaltada.
El pri.er avenc oferia senyals evidents d'haver estat. axplorat per gent grollera que aolamenthi baixaren per a deixar-hi
moatres de la seva incultura. l'altre celgu'

~:~obstruir

la bo-

ca·per e poguer entrar-hi. Es possible que tots dos poguessin
perllongar-se, efectuant excavacions al fons. Queda demostrada
una vegada _'a que
el catàleg de c8vi-

AVENC DEL MAS D'EN UR!:
SITelE.

tats del Gerraf no
's

co~plet

ni

exhau~

tiu, i que sota d'un
petit Forat o esclei
xa insignificant pot
amagar-s'hi un avenc
ignorat •
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Els dos avencs descoberts al terme de Sitges

•
Seeeíó de Monta~a
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grup de joves

Dins de l'entitat s'ha format un grup de joves de la Secci6
de muntanya per portar a terme- excursions i altres activitats que
us puguin interessar.
Ens podeu trobar a la Talaia qualsevol dilluns i dijous a
dos quarts de vuit.

.
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NOTICIARI
.:.Aiguats catastròfics al Pirineu
Ens ha colpit dolorosament la tragedia desencadenada per les
aigues desfermades del rius pirinencs, a causa de l'intens aiguat caigut el diumenge 7 de novembre, ocasionant pèrdues de vi
des humanes, ensorrament de cases, ponts i

cErreteres, i la. mort

de nombrosos caps de bestiar.
Les notícies de premsa, ràdio i

televisor ens usmentaren·

noms de rius i poblacions familiars a l'excursionista. Ens deien
qué el Ter havia afectat i causat estralls a Setcases, Tregurà,
Llanars, la Roca, etc. El fres~er havia aïllat Nória, ~ueralbs
i

danyat

8

Ribes i

Callpdevànol. (1

Riga~t,

Planoles. El Llobregat, a Fígols, Cercs i

a fornells,· Nevà

i

Gironella, i en gene-

ral a tot el curs fins al Prat.
La riera d'Alp, e la
a Bellver,

~artinet,

Ponts, Balaguer i
nombroses

~olinE,

¡a Masella i Alp. El $egre,

Pont de Bar, la Seu d'Urgell, Organyà,

Lleida. La Valira causà greus estralls

ví~times

amb

a les valls d'Andorra.

El Noguera Pallaresa aillà i causà destroces a la vall d'Aneu, Llavorsí, Rialp, Sort, pas de Collegats i

gorges de terra-

dets.
Les valls de ferrera i

de Cardós

~uedaren

aïllades. El

fla

micelI trencà ponts i carreteres a Czbdellai Senterada. La
rona ocasionà danys a Viella, les 80rdes i

Ga

Bossost, extenent-se

els estralls cap a les terres occitano-franceses. El Noguera
AibagorzanE causà desperfectes a 80no.
L'Es~era,

el Cinca i el Cinqueta,

les valls de, Benasc, 8ielsa i. Gistain,

Tamb~

feren destrosses a

respectivament.

Les informacio~ no foren massa precises ní ràpides. fins
al cap de quatre o cinc dies no es
de la magnitut de la
rra, i

trag~dia

tingu~una

impressió fidel

que arrasà molts indrets d'Ando-

molt ens temem que quan la notícia minvà d'interàs r

foren sostretes informacions importants, l'abast

~ns

be les Guals

no podrem

c~psar

fins que tornem a aquells rodals. Ens neguite-

ja el dubte del que put haver

~essat

a aquella acollidora masia

de les ribes de la Vallferrera i a altres cases de situeció sem
blant. I

tamb~

dels temples

romàni~s

·d'Isilo Sant Lliser d'Alós, i

tants

~e

a. ran

riu, com Sant Joen

altres.

Mapa nou del Penedès
En data recent l'Institut d'Estudis Penedesencs ha editat un
mapa 'general del Penedès, que abraça les subcomarques de l'Alt
i Baix Penedès i

G~r~af,

el

a

~scala

l~

50.000 i a dues tintes.

Aquest treball cartogràfic constitueix un primer intent

de

posar al dia un mapa amb les vies de comunicació correctes i on
hi

fi~urin

a m's de les poblacions importants tots els

agr~gats,

barriades i agrupaments darrersment formats. Complement~ l'obra
un reguitzell de

top~nims

corresponents a masies importants, in-

d6stries, accidents geogràfi?s i llocs pintbrescos, a m's d'un
quadre estadístic de la superficie i habitants de cada municipi
~enedesenc,

dades que poden ser de gran utilitat a tot aquell

que tingui intenció de coneixer les nostres comarques.
Tota aquesta pacientíssima tasca de dibuix i

retolació

ha

estat portada a cap pel nostre consoci Antoni .Sagarra i Mas, que
hi ha esmerçat una infinitat d'hores. Actualment prepara un opus
cle toponímic que complementarà el mapa i

en el qual hi seran

consignats els possibles errors constatats. En premi a l'esforç
i agraint l'obra realitzada, l'Institut ha concedit al nostre
company Antoni la medalla de mérit én la categoria de bronze.
Felicitacions

~

enhorabona.
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Nec rò logica
A

darr~ries

del passat octubre

esdevingu~

la defunció

~e

l'enginyer certògraf en Josep M. Fuchases i Senito, benemèrit
'excursionista i autor de nombrosos mapes-guia i altres confeccionats, amb motiu de marxes de reguiaritat. Esmentem entre d'altres el d'Ancosa-Srufaganya, que ens ha estat de gran utilitat
en les sortides a la part muntanyosa del Penedès.
Era

tamb~

un dels fundadors de L'Editorial Montblanc-Martín,

de reconegut prestigi en la

oivulga~ió

de llibres de muntanya,

geografia i història local d'arreu de Catalunya.
A l'A. E. Talaia sempre el

record~rem

amb motiu d una

rica visita que ens feu al local dal carrar A.

C12v~,

acompanyat

del professor Pau Vila i el cartògraf Antoni Bescós, autor
de nombrosos mapes, entre ells els de

G6rra~ i

hist~

tamb~

l'Orcal. Tots tres'

visitants emprengueren en al seu dia la darrera i llarga excursió.
, Nosaltres els evocarem tothora amb afecte.

Seedó d'eS4Uí
Després d'ocganitzar l'any passat el primer curset d'esqui experimental, posem en

conei~ement

dels nostres associats,

que enguany després de les moltes peticions que hem tingut, tornem a oferir-vos un altre curset amb algunes novetats a fi de
modificar els possibles errors que hi pogueren haver a

l'ante~

rior.
Aquest 11 Curset d'Iniciació a l"esquí

s'obrir~

al nostre

estatge social amb una xerrada sobre l'equip i material, una
projecció el dia 28 de gener i es clour~

a Cerler el dia 27 de

febrer.
Est~'destinat

a totes les edats, es convenient que els més

petits de deu anys vinguin acompanyats. Tamb~ est~ destinat a
tots els nivells d'esqui, des dels que no s'han calçat mai uns
esquis, fins els que ja ho han fat i vulguin' perfeccionar .la seva tècnica.
Per més informació podeu dirigir-vos a Josep miró o Ferran
López qualsevol dia feiner de7 a 9 del vespre al nostre estatge
social.

ANImEU-VOS !!!

Seeeíó clè Cultura

IV g sortida de "Coneguem Catalunya": LA GARROTXA.- Es realitzà
novembr~.

el proppassat dia 7 de

Malgrat

~sser

pteparadaamb

tanta meticulositat, aquests esforços no es veieren recompensats degut

2

les

'inclem~ncies

del temps; la pluja ens écompanyà

tot el dia, i, com tothom recordarà ocasionà
ses en el

~rincipat.

no~broses

destros-

Vista la panoràmica de la jornada, decidi-

rem realitzer, en conjunt, l i ruta cultural i
En primer lloc' eris

var~.

dirigir al peu de la cinglera
~oble ~s

Castellfollit de la Hoca. El

turística.
de

situat a sobre mateix per

aprofitar la protecció que li ofereix aquest desnivell; solament
ens separava el riu Fluvià; que en aquesta primera hora no es
mostrava massa cabalós.

Despr~s

pague rem visitar detingudament

el poble; algú aprofità l'estona per a oomprar galetes.
Seguidament varem

ana~

a Sent Joan les Fonts, monument ro-

mànic de rellevant 'importància, amb tres naus i absis interessants. Hi destaca, en el seu interior, une pica baptismal

es-

culpida amb delicadesa.
La següent parada fou motivada per a poder visitar el
d'Art Modern d'Olot, on hi

~s

Museu

representada l'obra dels diferents

autors que formaren l'escola olotina, ensems l'obra d'en Xavier
Nogués i d'en Ramon Casas com a autors foranis de més solvència.
Encara, per a

c6m~letar

el matí, ens eturarem a peu de ca-

rretera per atansar-nos al 'centre de la fageda d'en Jordà. Certament

~ue

ca~viat

en el plaç d'una setmana havia

llur fisono-

mia. Malgrat la pluja~ hom aprofifà lYocasi6 per a recollir

bo-

lets.
El dinar de germanor fou en un conegut hostal de la vila' de
Santa Pau, amb la intenció de poder-la visitar després de dinar.
Això no fou pas possible dQnat que l'aiguat era molt intens en
aquella ,hora, i, per tant es perllongà el
es recolliren les butlletes d'una

sobretaula~

trave~sa

De retorn

cultural que era in-

serida dins el tradicional dossier que elabora l'organització;

resultà

~remiada

Blanca

Forgas, aconseguint un
"ple de catorze resultai
Els pocs exemplars
que es posaren a la
da

ve~

després de l'excur-

sió ja s'han exaurit.
Sembla ésser que molts
intelectuals de la

nos~

tra vila, aliens a l'en
titet, s'hi han mostrat
molt interessats. ¿n
aouests moments s'està
pensant-en la possible
elaboració d'una
v~

s~gona

edició.

sortida de "Coneguem Catalunya".- No podem avançar, encara,

la zona on serà realitzada; però s'han iniciat ja alguns preparatius. Es preveu sigui realitzada l'últim diumenge del mes
març. S'avisarà oportunament, de tota manera,

demane~

de

els interes

sats estiguin a l'aguait" per apuntar-se a la fulla de pre-inscriQ
cio ja que en la darrera sortida es quedà gran qoantitat de gent
sense poder venir.

~s

possible que, segons l'interés manifestat, \

es prepari la sortida amb dos autocars.
20~

expos~ció:

III MOSTRA DE 80lETS.- Com ja ha esdevingut una

tradició en el mes de novembie, es realitzà per tercer any consecutiu aquesta mostra de bolets naturals, amb la molt estimable
col.laboraci6 de la Societat

Cata~ana

de

Micolog~a.

l'exposici6, ..

oberta no~és el dissabte i el diumenge (13 i 14), fou visitada
per nombrosòs 'entusiastes d'aquesta

~emàtica.

Cal destacar

~à

prójecci6 comentada de diapositives que es féu el mateix dissabte i

qu~

aplegà gran

~uantitat 08

gent. [s posà a la venda la 11

col.lecci6 de.SO làmines molt ben acolorides i que ha editat recentment

la

Soctetat Catalana de Micologia; aquesta publicaci6

fou adquirida par molts dels presents. La Secció de Cultura n'adquirí un exemplcr per al servei de biblioteca.
Però el

q~e

se'ns deixa constància clara al llarg d'aquestes

tres mostres realitzades

~s

l'inter's que desperta en els bole-

taires vilanovins; així, doncs, preveiem per l'any que ve,l'organització d'un concurs de recollida de bolets que, creiem, pot
tenir una bona accepteció.
21~

exposició: LES MASIES DEL CASC VILANOV! I DELS SEUS CONTORNS

Hesta exposada des del proppassat dia 17 fins la finalització de
l'any,' aqueste interessant mostra de les sínies i de les masies
de

Vil~nova

i la Geltrú, amb les dues vessants gràfiques de di-

b ui x a l a plo ma i

d ~ f fj to gra f i a en color. [n e f e c te, s' ha po gu t

coordinar el treoall de dos inquiets joves i que en aquest cas
representen dues seccions de l'entitat, cultura i fotogràfica,
que ben segur ha d'ésser l'inici d'un seguit de realitzacions
elaborant un treball o'equip.

Pixí, doncs, ANTONI RECh5ENS 1
cietiva

dibuix~nt

totes

~es

V~LLDOSERA,

ha portat la ini-

masies que es presenten, i, JOAQUIM

VILA I LOP[Z, s'ha encarregat de la labor fotogràfica.

COMERCIAL
MARS~, S.L.
SPORTS
ciervo
Francesc MaciA. 59 - Tel. 893 43 49·
VILANOVA I LA GELTRÚ

Paret del GALLINERO:

• ••
La hist~ria del G.E.A.M.

=======================

La primera escalada deIa paret del Gallinera fou realitzada per la

,~a

Cerda, els dies 7 i

Anglada8 de ju-

liol del 1977 per la cordada
formada per Angel Vedo i Antoni Perez del G.A.M. del C.M.B.
Durant l'estiu del 1979
fou repetida la via AngladaCerda per la cordada formada
per Angel Vedo i Miguel Angal
Vidal del C.A. Maliciosa.
Esperó est del Gallinerao
Via Rabada-Navarro. Moltes havien sigut les vegades d'intentar realitzar aquesta via,

..

pera sempre pel mal temps haviem desistit, sense poder ni
tan sols posar-nos a la parat.
Durant el mes de maig,
ens vam reunir el Toni i ja i
ens vam animar per anar al Gallinera amb molta il.lusió.
Després de passar la nit
a la Vall d'Ordesa ens aixecà
rem aviat i començarem a remuntar el camí que va pujant
pel mig del bosc fins

a

les
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.\CTU.\LMENTE, CON LA TECNICA MODERNA Y EL
¡·.MPLEO DE EMPOTRADORES SE PRESCINDE EN
[ (.'RAN ·NUME-RO DE LOS CL l'..vOS.
fS ACON EJABLE EL uso DE PIES OE GATO.
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1

(Mur.II •.E del Gallinero)

., ORDESA

Clav ijas de Cota tuero .
Enca ra era de nit i

ja

estav em gaire bé al peu de l'esperó que desta cava per la quan titat de sostr es i despl oms.
Per fi a la pare t, ja vam
come nçar a puja r entre fissu res
i despl oms per llarg s died res
que poc a poc ens fan agafa r
?lçà ria.
Un cop sota el gran sostre, s'al ~.ra una imme nsa vertica litat . mitja nçan t grans
franq uejad es cap a la dreta ,

,..

~.,..........

110 114' . . .. " Il.
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(Mur.n a N del Gallinero)

OADESA

ens sitUe m en una gran franja herb osa. Tot va b~ fins ara.
Estem al.lu cina ts ja que la
via és molt bonic a i

le9 di-

ficu ltats que hem de supe rar
són molt atlèt ique s.
Ja tenim la pare t gaire bé guan yada.
Surte n els núvo ls, el colom a·sob re, come nça a plou re.
Enca ra ens quede n uns quan ts
metr es per arrib ar a dalt.
L'esc alada es fa pesad a, però .
hi ha mora l i llarg darre ra
llarg anem guan yant alçad a.
Per fi,

ja de nit, trepi tgem '

el cim del Gall inera . mull ats
i cans ats, però valia la pena .
Acti vitat reali tzad a per
VI•.• t.,..",.

.\lO _

350
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I J. GM<tw

la corda da forma da per Ange l

lo~a.
Vedo i Anto ni Perez del Cos de Bomb ers de. Barce
ANGEL VEDO

Romànic Penedesenc ci)
Introducció:
Dir, avui, que Catalunya ha estat
la peonera de

l'E~cursionisme

Científic no

és cap novetat. Dir, avui que a Catalunya es
conserva majoritàriament aquest esperit que
convertí l'excursionisme ·en un dels puntals
de la nostra identitat com a poble ·ja

~s m~s comprom~s.

rs potse~ per aquest compromí~ històric-social que ens
pertoca, que els agosarats ( sortosament agosarats, haurtem de
dir) responsables del butlletí de la Talaia ~aw emprès aquesta
iniciativa que s'estrena en el número que teniu a les mans: óferir als excursionistes la possibilitat de conèixer (i, en conseqD~ncia,

~ue

estimar) aquest important llegat de. la nostra cultura

's l'art romànic. Però no amb un esperit particularista fi

especialitzat, sinó com un vehicle m's per a conèixer (i, en conseqDència, estimar) aquesta, malgrat tot, nació 'nostra.
I és que és molt fàcil el pensar en la interrelació excursionisme/romànic: el romànic és l'art rural, l'art m~terialit
zat per una cultura que visqué encarada i .immersa en el camp, del
qual vivia (millor, sobrevivia) i en el qual hi havia pràcticament l'única possibilitat d'existir.
I
q~e

~s

cert: observem aquesta vuitantena llarga de restes

hi ha al Penedès Històric. Quantes esgl~sies romàniques tro-

barem dins els nuclis urbans? Ben poques; i de les que hi ha, una
aclaparadora majoria han estat engolides pel creixement dels pobles l ciutats.
ts molt suggerent, doncs, d'aprofitar le9 excursions

per poder fer la coneixença d'aquests seculars vestigis, des de
la caminada que ens menerà, costa amunt, a Sant Miquel del Montmell, fins a l'asfalt que sobre les quatre rodes ens durà com si
res a Sant Mart! Sarroca.
Permeteu-me, així, de fer una modesta introducció a
aquest romànic penedesenc, situant-lo tant en el seu context històric! social com en l'artístic.
EL MARC'HIST~RIC
El temps del romànic és, fonamentalment, el de l'Alta
Edat Mitjana, i procurant aproximar-se encara més diríem que ocupa el període comprès entre els segles IX i XII.
Què passa a Catalunya - i al Penedès- en aquesta època?
En ess~ncia és una època de lluita i, conseqGentment,d'inssguretat: cal

e~pulsar

els sarraïns, els infidels ("turba pagano-

rum", turba de pagans, els anomenen sovint els documents del moment), que des de principi del set-cents s'han ensenyorit de la
Península Ibèrica. Vegem-ho a tall telegràfic:
època carolíngia:
• 803, gràcies a l'acció de Lluís el Piadós, rei de
França, queda delimitada definitivament la Catalunya Vella: pel Nord els Pirineus, -pel Sud i Oest la
línia Liobregat-C~rdener-Segr~ (el Pened~s queda fora d'aquesta demarcació).
època de fundacIó de la Dinastia Comtal Catalana:
• 879-890, Guifré el Pelós repobla la Catalunya Central
• 897, Guifré mor en una topada contra els sarraïns.
-època de Guifré _11 Borrell! Sunyer:
• ofensiva cap al Sud que arriba

fin~

el Camp de Tarra-

del Pegona . Frui t d'aq ~est a acció , es crea la marca
nedè s(l) amb capi tal a Olèrd ola (928 ).
).
• ocup ació de Quer alt (928) i Santa Oliva (938

època de Borr ell 11:
Camp de
• sign atura d'una treva amb Córdo va= pèrdu a del
ès
Tarra gona , però cons olida ció de la marca del Pened
ellet ,.)
(repo blac ia de Sant mart í Sarro ca, mira lles, Cast
ruir Bar• 985, r~zz ia (2) d'Al- mans ur que arrib a a dest
~8 decelon a. El Pened ès en rep les conse qOèn cies i
vas~a t (dest rucc ió de coll ites,

cast ells, esgl ésies ,

capt ivita t de nomb rosos habi tants , ••• )

època de Ramon Borr ellr
medi ona, •• )
• conti nua la tasca repob lador a (Viladem~ger,
i de• dues r~zz ies sarra fnes , però , novam ent asso len
(que,
vaste n el Pene dès: la dels volts de l'any 1.000
i arrihave nt pass at pel PeRe dès, puja pel Llob regat
casba a manr esa) i la d'Ad d-al- mali k que vers 1.003
tiga el Pened ès i l'An oia.
sarra ins es Fan
En 1.079 s'arr iba a conq uista r Tarra gona : els
Forts a les serre s de Prad es, i a Siura na.
pisco pal de Ta- En 1.129 s'ins tal.l a defin itiva ment la seu arxie
rrago na.

,..,._.' -~""'."
èpoc a.de Ramon Beren guer IV:
• 1.148 , ocup ació i repo blaci ó
de Torto sa.
• 1.149 , ocup ació i repo blaci ó
de Lleid a, Fraga i mequ inens a
• '1.15 2, ocup ació dels' cast ells

-,,

s•
de mira vet i Siura na, i de 'tota la serra de Prade

. ~poca d'Alf ons al Cast:
es, ma• 1.168 -69, .repo blaci ó de mira vet, Siura na, Prad
tarra nya.
Comt es de 8arc eloEl Prin cipa t, defin itiva ment sota cont rol dels
na~ Fi, per tant, del peri ll sarra í (3).
sta mena
Cal veure -és evid ent, però, have nt lleg it aque
tera: "marc~", per
de "not icia ~i"- qu~ el Pened~s fou terra de fron
la sola conn otaa utili tzar el mot prec ís. Perqu~ "Mar ca" no t~
amb molta m~s proció de "terr a de ning ~~ sin6 que omple el mot
com a "para -xocs "
fund itat. La "marc a" és el terri tori' utili tzat
cal mant enir seg~r
d'un altre àmbi t terri toria l -més recu lat- que
ntme nt, deixa nt
i en' pau (4); i aque sta segu retat no s'obt~, evide
la marca dese rtitz ada, sinó

ompli nt~la

de defen sors. No caigu em,

defen sa són els
però, en l'err or de creur e que la base d'aqu esta
i mald aren per
mili tars; ja els comt es,ca talan s ho veger en clar
la verit able defen repo blar els terri toris conq uerit s: aque sta és
et d'ap risio nar (5) una
s~,. la mass a camp erola a la qual es perm
vida , aque st pagès
terra . Perqu~, essen t la terra l'~nic mode de
es, aferr ant-s e
la defe nsarà , com a cosa pròp ia, amb dents i ungl
a alIo que li dóna la vida .
nt,
El mili tar prof essio nal, evide ntme nt, hi ~s prese
el noble , al qual s'e li encom ana la direc ':
tamb é, al Pened~s:
que el seu prici6-c ontr ol-tu tela d'aqu esta massa camp erola ja

és

vileg iat estam ent li conf ereix aque st rang .
ells
Se li encom ana també la prote cci6: .els seus cast
part de les vegad es
serv e~xe n d'em par i refug i (teòr ic la:m ajor
seus vass alls.
i, sobr etot, dava nt les ràzz ies sarra rnes ) als
nostr a coma rca (6).
'O'aq uí .la prof ~sió de cast ells exist ents a la

Com'a norma gene~al, però, i

per a aquests primers

temps, una destrucció -(de castells, esglésies i collites) és per
al noble un problema infinitament menor que el que significa per
al pagès: per a aquest és la misèria, la pèrdua d'allò que el permetr~ de viure aquell any i

la desaparició d~ les llavors de

l'any vinent; només se'n sortir~ demanant préstecs al poderós noble, el qual els hi concedir~ a canvi d'una major sotmissió~
Per al noble, en canvi, el mal no ser~ tan greu: o bé posseeix
d'altres propietats no afectades que el mantidran (i li permetran de fer préstecs al pagès) o bé ja aconseguir~ d'altres beneficis del seu superior jer~rquic (7)~

Aquesta és, a grans pinzellades, la visió històrica de
l'època: una vida molt dura

i

arriscada, amb molt pocs alicients

i quasi desprovista d'esperances, al menys pel què ra a la vida
en la terra. On són, doncs, les expectatives? rs el que procurarem re flectir en un poste'rior article.
ORIOL PONSA
(1)- Vegeu, en les línies que segueixen, la funció d'una "marca".
(2)- R~zzia: terme utilitzat per a designar una acció violenta i
destructora amb l'única finalitat de fer botí, no d'ocupar
permanentment territoris.

(3).• Els Comtes catalans s'asseguren de noves invasions creant
una mena de marca al matarranya.
(4)- Precisament l'origen de Catalunya es troba en l'interès dels
monarques carolingis d'aconseguir una zona protectora avançada ~especte de França (la "maeca Hisp~nica").
(5)- Aprisió: és un mode d'obtenir la propietat privada d'una terra; es tracta de l'apropiació amb ~nim possessori i

d'ex-

plotació directa, segons les pautes indicades per l'Estat.
(6)- Veure els treballs apareguts en anteriors butlletins.
(7)- També a nivell general cal exceptuar d'aquest cas,

i

dins

l'estament nobiliari, els cavallers, que rarement posseren
altra fortuna que els seus cavalls i

les seves armes.

" .Recordant ...

par FRANCESC ALVAREZ

Oiari de vacances dal 3 allS d'agost da 1958
Oia 5 .- Oencs a

(continuació)

.prtmerahora del matí, concretament a les 6,

carregArem el material i lea motxilles al cami6. Mitja hora
despris vinguI el senyor i revisA la càrrega del cami6 qua,
junt amb .lmaterial·nostre, pDrtava guix als banys. Com que la
carretera tota .ra smb pujada i astave en males condicions, .v!
rem descàrregar uns vint sacs de guix:i, així, el cami6, m's
alleuge ret de pes, pujaria millor. A les sel sortiem de Banast.
Oos expedicionaris i jo ens quedA~em al cami6 per descArreger
al meterial an arribar el lloc de parada, i els altres sortíren
a peu.
A les vuit arribArem al lloc assignat i començàrem a transllader material al lloc d'acampada. Situàrem el campament al
Pla de Benasc.
Quan arribaren els altres instal.làrem el campament, muntant
tendes, que per cert, feien molt de goig, tan ben arranglerades.
PsssArem el dia arranjant cose& i preparant material per

~

l'endamA matí ja que teníem la intenci6 de fer una sortida cap
el refugi de la Renclusa a fi d'atacar el cim de la Maladeta.
Oespr~s

de sopar encengy'rem

uns

'~ocs

i tots sl voltant

ca~

viArem impressions properes i futures.
Dia 6 .- De bon matí, els que formavem l'expedició que havíem
d'anar a la Renclusa·, composta per nou membres,

despr~s

d'es-

morzar lleugerament perquè ha~íem de caminar 4 hores per camins
de

ferrad~ra

i sempre amunt amb pujada, sortírem'a les 6 en

punt~

1 camina que caminaràs admirant els incomparables paisatges,

fonts, cascades d'una bellesa mai no vista per mi. Paràrem per
descansar a una vall anomenada de l'Hospital on hi ha un lloc
de carebiners que ens demanaren la documentació ja que al final de la Vall hi ha la frontera amb rrança. Uns minuts de descans

~

tornem-hi, sempre amunt, i nous paisatges. Al final de

la Vall trobàrem dos axcursionistes, amics dels nostres,
Barc~lona,

de

que esmorzaven. Ens vàrem saludar. i tot seguit se-

guirem cóminant fins arribar al. peu del CiM on hi ha el
de la

R~nclusa.

Despr's da descansar uns minuts

re~ugi

emprengu~rem

la pujada, per cert, molt forta per mi pels motius assenyalats
en un altre lloc. Finalment arribàrem dalt al refugi e les deu
del metí, cansats i
A~uest

morts de gana.

refugi de la Renclusa està situat a 2.350 metres d'al-

titud. Seguidament, i

ja he dit que arribàrem morts de ga-

COM

na, ens ~~rem coure un parell de costelles i

dos ous ferrats

junt amb unaamanidó que ens menjàrem amb molt de gust.
Per cert que aquest gust ens mancà un xic a l'hora de pagar,
perGu~

tot lo que he esmentat, mes pai i cinc

am~olles

de vi

de tres quarts de litre, ens costà cinquanta-sis pesaetes per
C&p. Oe totea manerss no ho

di'ícil subministrar

men~

trob~rem

a tanta

mot~illes

optimistes portàrem les

massa car ja que resulta

alça~a. Fartets~-un

xic mês

al refugi lliure, situat uns

40 metres del xalet de le·Renclusa. Dit refugi lliure, quan
sal~res el ~àrem ocupór,

Vàrem estar

m~s

n~

pràcticament estava. ple de porqueria.

d'una hora netejant-lo, cosa que ens

valgu~

una efusiva felicitació del guia, Sr. Abadias. Això si que

ho

tenim els de Talaia, som nets. Degut que teníem intenció de

p~

jar a l'Aneto pensàvem passar la nit al refugi. Aquí he d'ano-'
tar un

CES

curiós que em succeí. Jo, francame~t, era la primera

vegada que anava al Pirineu Aragonès, no obstant haver estat
durant la guerra civil espanyola, al ~irineu Català. Però llavors era molt jove, i
mes Que
cas

~s

~ent

unó

no em vàreig adonar-me de certs simpto-

pBrson~,

quan es troba a

altitud. El

que Guan em trobaVê al menjador del Refugi on havia anat

a escriure unes set targes per la
dava el cap i
com plom i
front.

c~rta

to~

família~

em semblà que em ro-

jo era un menat de nervis. El

ca~

em pesev6

semblava que amb unes estenelles m'estrenyien el

Sense adonar~me escrivia sense coordinació. La primera

.

tarja la vaig omplir de lletres i

després resultà que no hi

"havia lloc per posar l'adreça. Les altres tres que vàreig escriure tot seguit tinc curiositat de mir~r-les quan arribi
casa. No podia, en fi,

coordinar les idees.

a

El temp s, que fins llavo rs era basta nt acce ptab
le, enca ra que
fes un vent et fret, semb la be que es posab a malam
ent i que volgués plou re. Dins d~l refug i (i amb això ja eren
les dotze cel
migd ia) acord àrem , ja que era massa tard per arrib
ar fins l'Aneto, puja r fins al cim de la Mala deta (3.30 0 metr
es), ~~e co~
junta ment en posic ió sur al refug i de la Renc lusa,
mant enen,
la mate ixa

orie ~tac ió.

~uan

vàrem sori ir del camp amen t gene ral dels Bany s de
Bene sque,
el que feia de cap d'exp edici ó ens repa rtí mate
rial d'esc alad a,
com cram pons, piol ets, cord es, i altre s coses •. Els
comp onent s
erem nou d& colla , el ~és ~ell jo amb ~9 anys a
s~bre, i el
més jove, uns 18 anys .
Deixà rem les motx illes al refug i pren ent el més
nece ssari per
l'esc alad a, o sia, tot el mate rial anom enàt aban
s, i emprengu~
rem l'asc enci 6 a la Mala deta, cim que està sitU at
a j~J08 metre s
d'alt itud . Tingu eu en comp te que ja ha~íem desc
ensa tj-e ntr~ men
jer i arran jar les coses unes tres hore s. Allò sign
if~c eva
per
a mi molt pesa t ja que no estav a acost umat a fer
tan llarg ues
cami nade s.
El cas és cue, jo, em sent ia molt optim ista, això
si, ment iria
si digué s que no estav a un xic cans at. ~erò com
que els altre s
tiraQ en amun t, jo els segu ia per un camí , més ben
dit, no era
cemí sinó una gran aglom eraci ó de roque s de totes
forme s i ta~
manx s. No tinc vergo nya en conf essar que allò no
era p~~-a mi,
que qui sap si podr ia arrib ar al cim. AbEt ut~e l
cans

en$~ ,don cs,

a cada pas donav e un bufec de mil dimo nis.
Tot pleg at, quan devíe m ésse r ja a uns 2.600 metre
s d'alt itud
sent í com si em rodés el cap doncs semb laVa qua
les munt~nyes
conav en volte s al meu ento rn, però no en vaig fer
cas de moment . Però , uns vint -i-ci nc metre s més amun t, si
no m'ag afo
amb unes mates que sorto same nt hi havia enfro nt
meu, seJur qUA
c~ic enrer a i no paro fins a baix
mata nt-m e, segur amen t; llavors també m'ha via roda t el cap, i segu í tenin t
ganes de vomi tar.
(con tinua rà)"
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