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EXCURSIO A LA MORELLA 

Sortírem de Castellar a les 7 hores del matí del dia 24 d'abril, amb un cel ben 
estrellat i comenpava a néixer l'alba d'un dia que prometía ser esperanqador. 

Al voltant de les 7'30 arribárem al final del torrent de tes Arenes, on 
deixárem els cotxes i tot carregant-nos les motxilles, comenparem a caminar, 
amb una bona fresca que feia. Posant fil a l'agulla, ens dirigim tot seguit cap a 
la Masía del Dalmau, on amb el nostre trepig, despertárem uns gossos que 
estaven de guardians en el portal; passarem peí peu de l'hort en direcció a 
Termita existent uns metres més enllá de la Masía i per on comenpa un camí 
carena amunt en direcció al Turó de les Nou Cabres. 

A Tarribar a Tesmentada Ermita i aprofitant el timid sol que ja feia acte de 
presencia, tirárem el retrat de rigor ais membres d'aquesta matinal i després 
d'haver fet un traguet d'aigua, ens enfilárem carena amunt. entrant en calor tot 
seguit. Al cap de mitja hora de bufar, arribárem al collet; el paisatge era 
meravellós, el sol ja hi tocava bé; a la nostra esquerra teníem el Cim de la Mola 

- i el Morral del Drac, enfront a nosaltres, el Turó de tes Nou Cabres i a la dreta, 
el nostre objectiu, o sigui, la Morella. 

Deixem el collet i agafant el camí de la dreta, continuem la mar xa peí peu 
d'una paret Marga i alta que s'alpa sobre nosaltres, d'un colorit sorprenent, i tot 
seguit comencem la pujada final de la Morella, passant peí fons de la canal, on 
s'hi troben uns bons exemplars de boixos. 

Per f¡, arribem a dalt i aprofitem la bonic vista que ens dóna Talpada de la 
Morella, per a esmorzar. Mentre contemplem el paisatge, una porció deis 
membres pujárem per la part de darrera, al cim de la Morella, tenint de fer una 
petita grimpada per assolir-lo, recomanant es portin uns metres de corda, per a 
garantir la grimpada. 

E l retorn el férem baixant per la canal de la Tanca, oberta recentment per 
uns companys excursionistes de Matadepera, tasca que des d'aquí aprofito per 
elogiar i encorajar los a qué continuín fent aqüestes bones obres en bé de tots 
els excursionistes. Dones si passeu per la mateixa, us donareu compte del treball 
que varen teñir per a deixar-la en condicions. 
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Després de baixar-la gairebé tota, dins d una penombra total, plena de violes, 
boix grévol. galzeran, etc. i al treure el cap quasi al final de la mateixa. se'ns 
apareix —com sempre esplendorosa— la Máquina de Tren o (Roca Mur). 

Tirant avall una mica de pressa, dones ens havíem entretingut molt, ja que el 
dia s'ho mereixia i l'atmosfera era neta i la vista estupenda, arribem a la Masia 
del Daví, tenint un petit esglai. dones de sobte ens sortiren una dotzena de 
gossos, a quin podia cridar mes, i jo vaig demanar al grup que no fessin cap gest 
estrany, dones n'hi havien dos o tres que feien el seu respecte. Quan va sortir la 
masovera, fent-los callar a mítges i amb la qual jo vaig parlar una estona, em 
digué que el motiu de teñir los deslligats, és per a protegir se millor i ben 
protegits que están! (Recomano particularment, que si s'ha de passar per la 
Masia del Daví. es fací una petita variant. a fi d'evitar l'encontre amb els gossos. 
dones porta el seu risc). 

Continuárem el camí cap els cotxes, passant a contemplar el bonic pi de les 
quatre besses, exemplar únic en la nostra muntanya, arribant a Castellar peí 
v '*$ de les dues de la tarda, impregnats de les diferents olors boscanes de la 
nos ra contrada. 

Formaren part de Texcursió: Emili . Lea, Angel, Rosa, Marina I a , Marina 2 a i 
Jo. 

Joan Muntada 

LA DARRERA VEGADA 
Matineja. Els tóptes seductors continguts a Talbada, encisen les imponents 

masses de roca que complauen, amb Mur altivesa, els ulls tremolosos d'aquells 
que han aprés a estimar les amb lentitud i envejable encert. La claror continua 
vestint-se arrogant i indiferent al nostre despertar. Ja des de ('apuntar del jorn, 
a aquest esplendores amainar se'ns fa present la manca d'un característic i 
ampie somriure, meitat adolescent, meitat infantil, que delerós d'ésser compartit 
amb la resta de la colla, ens el várem fer nostre sense proposar nos ho, ni 
adonar nos-en. 

Afermats en una forpa indescriptible i compartida, amb pas insegur i 
jovenívol, anem fent camí. Les tendes, simulant un immóbil parapet, filies de 
l'entorn ciar i transparent, resten enrera embolcallades per una brisa suau i 
estiuenca que desfá en mil bocins l'escalfor del nostre alé, acumulat al seu 
interior en el decurs de la fresca nit. 

L'ascensió es fa en silenci; no amb el silenci acostumat de conspirado o 
desconfianza, sinó amb un silenci més preuat i valuós: el silenci de 
l'autoreconciliació, el silenci de sentir-te lluitant, junt amb nosaltres vers el 
mateix objectiu, on hi regni per igual i amb tota la seva magnitud, la 
companyonia. I'amor per la natura, la perpetuítat de les nits d'estelada, els 
camins solcats per llesques inabastables de gel. on l'homogeneítat de la plana no 
s'impossi al llis verdosenc de les valls o a l'abruptament de les muntanyes. 



Aixó , com bé saps, és t'auténtic i veritable premi al qual aspirem per la nostra 
recerca dins el sempre ignot trastejar, amunt i avall, amb la motxilla a 
Tesquena, naixent-ne, a partir d'aquí, involuntáriament, la genuína i incompresa 
transhumáncia de Texcursionisme. 

Avui, pero, tots sentim, dins de nosaltres, la teva forpada abséncia. E l nostre 
cor és buit de la fragancia que acostumava a omplir-nos a cada sortida. Amb 
tot, dins la ment neix el bri intimista que ens ha ensenyat a estimar-te, i al fons 
de cada u, els records, els bells records d'antany ens solquen, vígoritzant-nos. 

. . . S'ha fet tard, hem conquerit el cim. Renoi, quina suada! Des d'ací, hom 
pot contemplar, sense gaire esforp, davallant la vista al fons, un ventall 
indexifrable de bellesa i solemnitats. Una antiga imatge, ben assimilada per tots, 
reviscola els sentiments comunals, forjant-Ios en un quadre multicolor, que ha 
perdut intensitat guanyant acceleradament en insospitada tristesa. Nosaltres ens 
sentim febles, migrats de forpa davant la majestuositat d'alló que anem deixant 
enrera, encara que som conscients, que tu, amic, has assolit un reialme molt 
més prósper i que poc has d'envejar la nostra ¡mminent satisfacció que ens 
ofereix Tespectacle contemplat des de l'alpada. 

Abandonem la cimera amb el mateix silenci que Them coronada. La foscor 
va cenyint un tel invisible que ens apropa d'un mode recíproc. La solitud fa 
unir-nos; l'acostar-se s'ha convertit en una necessitat. Lluny i próxim, alhora, 
deis amics i amigues, el teu cant esdevé inevitable i tendré. A cada pacífica 
vesprada alpina, hom parla de tu, anuncia el teu nom, emprant fórmules 
immaculades i purés, com si fossis part indivisible del subtil bufar del vent. 
Enmig de tan magne paisatge i en cada recer del camí, una associació 
convergent de pretérits es concentra en un tot omnipresent per fer-te rejovenir, 
de forma capriciosa i mística, essent-ne orador en el llenguatge deis arbres, de 
les fonts, del glap . . . 

I per fi la nit. Un caliu agermanador, guspireja en el nostre jovial foc de 
camp. El bellugar intermitent de les flames ens fa emergir d'una melangia 
sublim; és ben segur l'enyor viu que resta de les anteriors acampades, on la teva 
comicitat {barrajada amb la simplicitat que t'acompanyava sempre), es deixava 
entreveure, on la teva senzilla i frágil cantaretla rondinaire i sa inconformisme, 
feia adonar-nos que no t'agradava totalment la llet en pols o les llaunes en 
conserva. Era allí on més parlávem de tantes utopies, que a la fi , t'enriolaven 
sense donar-hi cap tipus d'importáncia . . . récordes? 

Tanmateix ara, quan la foguera ha perdut claror i efervescéncia, ens adonem 
amb certa recanpa, que el temps ha passat imponent i fugap. Han decidit, 
prendre una fita unánime i calpant-nos uns simbólics grampons, dins la gélida 
contrada que ha de romandre sempre perenne, encetem una fervorosa, o 
almenys, sentida pregária per adrepar-te, obertament, al rei i senyor del que avui 
hem anat petjant en el trascorrer del dia; únic i certer propietari del fang que 
encara duem emmotllat a les botes. Tot seguit, abans d'agafar el son i com a 
mostra inequívoca de qué del nostre voltant no te n'allunyes, sense il.luminar el 
sender de qui no t'oblida, la dolpor d'un interval silencios brolla des de Taltura 
per a donar-nos el teu bona n i t . . . 

V I C T O R 



E l c a m i n a r de l a S . E . A . C 
A C T I V I T A T S MES DE MAIG 

Dia 2 
EXCURSIO INFANTIL A LA CASTE-
LLASSA DEL DALMAU. Amb un total de 12 
participants intantils i 3 monitors s'efectué 
aquesta matinal a "l'Esllevissada de la Trona". 
Bon temps i bon humor va predominar en tota 
l'excursió. 

MATINAL DEL GRUP JUVENIL II AL PA
RANA ~>EL BOTER i TURO GENTIL, amb 
l'objectt de cercar restes d'una antiga tomba 
que irobá un membre del grup fa ja 27 anys 
(un pare deis juvenils). Aquesta, continua o 
berta des de la seva troballa i aixó va fer que 
no es trobés cap residu interessant. 

SENDER DE GRAN RECORREGUT- Ruta 
do la Batalla de TEbre.— El C. Excursionista 
Lectura Reus, dintre les seves moltes activi-
tats, té a cura, i d'una manera molt cuidada, 
els GR. Aquests dies 1 i 2 va presentar-nos el 
nou GR que passa per la Serra de Cavalls i 
Serra de Pándols, lloc decisiu en la Batalla de 
TEbre. Només per veure la magnitud del dra
ma esdevingut en aqüestes muntanyes, cal re
cordar que es conten 250.000 persones mortes 
i desaparegudes. entre els dos béndols. Trinxe 
res. nius de metralladores i encara molta me 
tralla es pot trobar en aqüestes muntanyes 
Déu faci que mai més es torni a repetir. 
De Castellar van assistir a aquesta excursióen 
Pere Simón. Joan Ma Lloret, Francesc Caibo-
nés. Ma Carme Lleixá i Baldomer Parera. 

Dia 9 
EXCURSIO DEL GRUP JUVENIL II A LA 
SERRA DE L'OBAC - Fent la travessada des 
del Pont de la Riba i per la serralada al Coll 
cTEstenalles. 

ASCENSIO AL PIC DE COMABONA (Cadí). 
Amb un total de 10 assistents, s'efectuá aques
ta excursió al pie de Comabona Molta neu, i 
sobretot. molta boira baixa, tanta, que la ma-
joria de vegades no véiem res. pero malgrat 
tot, s'aconseguí pujar i aixb és el que Ínteres-

Dia 16 
EXCURSIO INFANTIL A CASTELLAR 
V E L L . - Per a recollir restes de cerámica, 12 
infants i 2 vocals es desplacaren a aquella con-
trada, trobant-ne més d'un miler de trossos de 
diferents mides i époques. De nou s'agraeix la 
col.laboració deis més petits de Tentitat, així 
com ais seus monitors per la tasca reelitzada. 

ASSISTENCIA A LA XLVI MARXA EX
CURSIONISTA DE REGULARITAT DE CA
TALUNYA, celebrada ais Ports de Beseit. De 
la nostra entitat només 2 equips van poder 
participar-hi, quedant classificats en el lloc 26, 
la parella formada per Joan Ma Lloret i Fran
cesc Carbonés i en el lloc 59. I'equip format 
per Joan i Jaume Muntada. 

MATINAL A LA BALMA DE LA PINASSA, 
peí Grup Juvenil I I , amb Titinerari normal per 
arribar al "refugi". Els juvenils van pastar un 
bon día d'esplai a aquest rac6 tan bonic de la 
Mola. 

Dia 23 
SARDANES A LA MOLA.- Com ja és habi
tual, la UES de Sabadell va organitzar aquesta 
tradicional bailada. De la nostra entitat van 
anar-hi a punte jar, la T.Ma Datsira, en Joan 
M A Lloret i Mero Parera. Cal dir. peró, que a 
dalt el cim hi havia. a més. molts sardanistes 
de Castellar. 

Dies 29 i 30 
INTENT DE PUJAR EL CIM DEL CUTIE-
LLA (Pirineu Aragonés). Només es va quedar 
amb Tintent, ja que el mal temps va fer desis
tir ais excursionistes Pere Simón, Joan Mfl Llo
ret i Mero Parera. El dissabte van arribar al 
refugi plovent i Tendemá continuava el mal 
temps. Un altre dia será! 
APLEC DE CASTELLAR V E L L . - Molts deis 
nostres socis van assistir i participar en els 
actes programats en aquest IV Aplec. 



ACTIVITATS 
GRUP JUVENIL II 

Dies 10 ¡ 11 de juliol - ASCENSIO A L P E D R A F O C A - La sortida será del 
nostre local social, a les 15 hores del dia 10, en cotxes particulars. 

Per a més informació, adrepar-se ais vocals: R. Rusi, Josep Altarriba i 
Francesc Carbonés. 

Dies 31 de juliol i 1 , 2, 3 . 4. 5, 6, 7, 8 i 9 d'agost VACANCES A L A 
S E R R A DE C A Z O R L A (Jaén). - Es sortirá de Castellar el dia 3 1 , a les 6 
del matí, de la Carretera de Sabadell, enfront del número 40. 

Durant aquests dies, es té la intenció de visitar els paratges més bonics 
d'aquesta serralada, entre ells, la raconada que uneix les serres de Cazorla i 
del Pozo, lloc on neix el nu Guadalquivir, així com també les ascensions ais 
pies Puerto de las Palomas, Blanquillo, Banderillas de Pinar Negro i Navalas 
no. Vocals: Nuri García, Tere Trillo, M.a Carme Vilá i Montse Casajuana. 

A L T R E S A C T I V I T A T S 
Dies 3 i 4 de juliol - P A R T I C I PACIO AL X X I V R A L L Y D'ALTA MUNTA-

NYA, que es celebrará a la Valí Perrera, a carree del Centre Excursionista 
de Catalunya. 

Els ínteressats en prendre-hi part, poden demanar informació al Vocal 
Pere Simón. 

Dies 17 i 18 - Desplapament a Rodellar (Osea), per a col.locar en el congost 
del Mascun una placa en recordanpa del nostre company JOAQUIM ROVI-
RA i M I R A L L E S , que morí en accident mentre realitzava el descens del 
Mascun. 

Els interpssars pn assistir-hi, poden passar per Secretaria, on se'ls informará 
Dies del 24 al 31 de juliol - VACANCES D 'ALTA MUNTANYA A L A V A L L 

D'ORDESA. 
Dia 24: Desplagament Castellar - Ordesa. 
Dia 25: Circ de Salarons, Aigüestortes, Pía de les Sorres de Salarons, Pies 

de Gabieto (3.034 i 3.031 m.l. El Taillon (3.144 m.), Glacier du Taillon i 
Refugi des Serradets (C.A.F. ) . 

Dia 26: E l Case (3.006 m.J, Les Torres de Marboré (3.012, 2.943 i 2.936 
m.), Espatlla de Marboré (3.077 m). Pie Occidental (3.099 m.). Pie Central 
(3.088 m.). Pie Oriental de la Cascada (3.165 m). Pie de Marboré (3.253 
m.), Cirque de Gavarnie, Bretxa de Roland, Circ de Cotatuero i Ordesa. 

Dia 27: Descans. 
Dies 28 i 29 : Circ de Soaso, Refugi Delgado Ubeda (Goriz), Cilindre de 

Marboré (3.328 m.) Mont Perdut i Pie d'Anyiscle (3.254 m.). 
Dia 30: Sortida Turística. 
Dia 3 1 : Retorn Ordesa-Castellar. ' 
Sortida: Dia 24, a les 7 del matí. Desplacament en cotxes particulars. 

Places limitades. 
Vocals: Josep Antoni Alcaraz i Alfons Gisbert. 



BONES VACANCES 
Ha arribat el emps de la calor. Per a combatre-la, una de les millors 

maneres és deixar la feina per uns dies i fer, en aquesta, el que més 
t'agradi. E s un remei tan eficaz que fins i tot et dona corda per a passar la 
resta de l'any. 

Els muntanyencs ja sabem el que més ens agrada: és estar en contacte 
amb la natura, és escoltar el cant deis ocells quan es desperten, és sentir la 
re mor del vent a les fulles, és sentir-te acaronat peí sol en les seves 
primeres llums, és trepitjar la gespa verda deis prats, és saltar sobre les 
roques de granit, és tirar fotografíes, i per decomptat, és coronar les 
catedral* de la natura anomenades muntanyes. 

Quin plaer més gran poder-te asseure dalt d'un cim, contemplar tot el 
que t'envolta i intentar escoltar, en el silenci d'allá dalt, la veu d'Aquell 
que va fer possible tanta bellesa i tanta gran des a. 

Pero amic, ull! La natura té les seves Ueis i les has de conéixer. Si no 
intentes ser humil davant d'aquesta Uei, pot ser que aquella gracia tan 
meraveüosa es vegi convertida en la desgracia més dramática. Disfruta, 
dones de la muntanya, pero pensa que ella és superior a tu: només així 
aconseguiras Pobjectiu proposat. 

Bones excursions muntanyenques! Bones vacances! 
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quan 
l'efectiu pot 
arribar a ésser 
un problema 

. . . i l a despesa 
no és gaire 
important 

aquesta és 
la millor 

solució 

des d ará tots e l s 
nostres ta lons 
serán així 

B A N C D E S A B A D E L L 


