


N A D A L 
La S.E.A.C, en el momem d'escriure unes ratlles per a desiTjar-vos unes 

bones festes de Nadal, se'ns acut recordar un gran home que va passar 
entre nosaltres potser d'una manera desapercebuda, pero cala profundament 
la seva senzillesa, el seu patriotísme, i el seu enamorament a les coses més 
petites de la natura, el feia ser preclsame^i 

La S.E.A.C, en el moment d'escriure unes ratlles per a desitjar-vos unes 
bones festes de Nadal, se'ns acut recordar un gran home que va passar 
entre nosaltres potser d'una manera desapercebuda, pero cala profundament 
la seva senzillesa, el seu patriotisme, i el seu enamorament a les coses més 
petites de la natura, el feia ser precisament un home gran; els que Itiavíem 
tractat i conegut una mica a fons, ho podem afirmar; aquesta persona era 
Mn. JAUME RAFANELL i VILALTA, Rector del nostre poblé i poeta; 
d'ell us dediquem la nádala d'aquest any. 

JESUS JA ARRIBA 
De llíris, roses 
i este/s, quina florida! 
i alguna espina. 
Sents? Jesús ja arriba. 
Vés-hi, amb una volada. 

J. Rafanell 

Amb motiu d'una visita efectuada per Mn. Jaume al gran poeta de 
Catalunya Salvador Espriu, aquest li féu una dedicatoria tan bonica, que 
tot seguit la transcrivim: 

"Per al Senyor Rector 
Mossén Jaume Rafanell i Vi/alta, sacerdot I poeta, nat a Premia de Dalt, 

ara a Castellar del Valles, amb el desig que l'acompanyin, fins a la morí i 
més enllá, arbres, camins, ta calma del silenci, la serenor de l'aigua, el 
nostre cel". 

Amícs de la S.E.A.C, BONES FESTES! 

BUTLLETI INFORMATIU MENSUAL DE LA SECCIO EXCURSIONISTA I 
DE L'ATENEU CASTELLARENC - Carrer Colom - Tel. 714 54 82 

CASTELLAR DEL VALLES 
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MUSICA, AMOR I TRADICIO 

LES ROSES DE JERICO 
Volem creune que tots els lectors saben perfectament el que són les 

roses de Jericó, que algún dia eren portades de Terra Santa pels pelegrins, 
per aquells pelegrins que ara quasi no se'n veu mai cap, els quals venien de 
llunyanes terres amb una túnica i esclavina sembrada de petxines i el 
bordó amb la carbasseta. 

Aqueixa bona gent, a canvi de Talmoina que rebien i de Thostalatge que 
se'ls donava, feien present ais seus afavoridors de diverses foteses amb 
major o menor significat pietós o históric. 

Sobretot donaven les anomenades roses de Jericó, perqué, segons créenla 
popular de molt llunyana data, serveixen per alleugerir els dolors a les 
dones que van de part. Per a utilizar-Ies en aqueix cas, es posen amb aigua 
així que es senten els primers dolors, i es creu generalment que el part 
sobrevé quan la rosa ha obert 

Eren aqüestes roses objecte d'una certa venerado per part de les famílies 
que n'havien pogut arreplegar una, i sense l'aplicació remeiera, la vetllaven, 
i és costum vetllar-la durant la nit de Nadal. Aixó ho fan després de 
posar-la dins una cassola d'aigua que la cobreixi i és créenla que s'obre i 
es bada al punt de la mitjanit, igualment com es vetllen, al mateix objecte. 
les mates de malves que han estat collides el dia de Sant Joan, abans de 
sortir el sol. Si bé que en un i altre cas s'han de vetllar amb fe i s'ha de 
dir el Rosari, entretant. 

La virtut d'aquestes roses els ve de Torigen pietós que va determinar la 
seva naixenca: 

"Diu que quan la Verge Maria i Sant Josep eren a Betlem per empa
dronarse, se sabé la nova que el reí Herodes havia dictat el decret de 
persecució de tots els infants. 

Quan la Verge Maria rebé la terrible nova, tan forta impressió tinaué. 
que se li estronca sobtadament la llet deis seus pits virginals. 

Més tard, passejant per les riberes del riu Jordá, rebé de Sant Josep la 
bona nova que podien marxar tot seguit cap a Egipte, i en aquell mateix 
instant li .revingué la llet, en tanta de mesura, que, encara que Tlnfant 
Jesús en mamá, no la pogué pas engolir tota i de la que va caure en 
nasqueren les roses de Jericó". 

Es diu també que la térra on caigué la llet resta blanca i que aquesta 
terrr barrejada amb vi, serveix perqué les dones que crien siguin forqa 
II éter es. 

També es diu que no totes les roses de Jericó s'obren posades en aigua, 
sinó que només ho fan les que han sortit d'aquelles que hi havia al cami
nal de l'hort de Getsemant, peí qual passá Nostre Senyor quan ana a fer 
oració. I d'aquelles només les que Jesús toca amb les vores de la túnica. 
(Tret d'ARXIU DE TRADICIONS POPULARS) Alfons Gisbert 



VIATGE PER LA DEPRESSIO 
CENTRAL DE CATALUNYA 

Els excursionistes tenim tendencia a anar només a alta muntanya. En-
guany, pero, hem decidit conéixer la térra plana, la part de la nostra 
Catalunya, on els cims més alts son "baixos". segons la valoració corrent 
una mica despectiva. Per aqüestes conirades hi hem passat tots moltes 
vegades, pero poques ens hem aturat a recórrer-les tot contemplant la seva 
particular bellesa. 

La impressió que ens fa travessar la comarca de La Segarra, és de grans 
esplanades de blat, i aquí i allá, sobretot en llocs on no hi pot haver un 
camp com en marges i desnivells, trobem bosouets de roures i alzines. així 
com també de pins. Es térra de secá eminentment cerealista. (El 65 per 
cent deis cultius). Una munió de carreieres rectes i molt estretes comunica 
els diversos llocs. Es veu poc habitada. En canvi, peí camí anem trobant 
moltes perdius que caminen tranquil.lament. 

Al sortir de! poblé de Talavera, trobem un pagés i li preguntem per on 
es va ai cim del Suró, de 827 m., el més alt de la Segarra, i ens indica la 
pista que hem de seguir. Interessats per unes fustes que porta, ens explica: 
"Es temps d'eixamenar i aprofito aquesta estona per anar a posar els ruscs 
per aquí dalt". 

Acabat de diñar a Vallfogona de Riucorb (famós peí balneari), anem cap 
a Guimerá, interessant i tipie poblé, on cada racó ens parla d'époques ja 
passades, amb cases escalonades i construides unes molt arran de les altres, 
i amb ponts per sobre els carrers, ampliant així l'habitacte. Mentre admi-
rem una finestra d'estil gótic, un avi ens crida: "Voleu veure una cosa de 
la categoría d'un mu seu? " I ens fa entrar a casa seva, allá on comenpa el 
soterrani. Unes arcades romanes ens sorprenen de seguida, i un obscur i 
estret passadís que va baixant en espiral, ens porta a un lloc ampli presidit 
per una grandiosa i amiga bota de vi, d'una amolada d'entrada de metre i 
mig de diámetre. Unes altres arcades i curiosos i interessants detalls ens 
van augmentant la sorpresa: Estem immergits en époques molí llunyanes: 
no sembla possible que 15 metres sobre nostre hi passin cotxes del segle 
XX. 

A la tarda arribem a l'enrunat monestir de Tallat (Urge I), situat dalt la 
serra del mateix nom, des don es domina una bona vista. Edificada una 
capella l'any 1354, fou destruida i més tard ampliada i embellida amb 



gótic florit. No massa lluny d'aquí hi ha el Tossal Gros (804 m.), cim més 
alt de TUrgell i Tanem a pujar, malgrat que la calitja dificulta la visibilitat. 
Després decidim quedar-nos a dormir al Tallat, a un petit refugi que s'ha 
habilitat entre les parets que encara queden del que fou gran edifici. 

El capvespre parlem amb dos altres visitants del cim. Un és un noi, 
enginyer de camins, que está fent un treball sobre les aigües del riu que 
baixa d'un vessant d'aquesta muntanya. S'interessa peí nostre propósit, ja a 
punt d'acabar-se, de conéixer els cims més alts de cada comarca. I ens 
intercanviem les adreces per sí mai un pot teñir dades que siguin útils a 
Taltre. El visttant que ha vingut després, és un radioaficionat que vol 
establir comunicació amb uns companys d'unes altres contrades i creu que 
les ones poden ser favorables aquí dalt. Ja des d'entrada de fose, el crit 
constant d'una óliba, senyora d'aquestes ruñes, ens acompanya tota la nit 
fins a l'alba. 

L'endemá passem per la comarca del Segriá. Del Canal de l'Urgell, del 
de Catalunya i Aragó i d'altres, surten moltes séquies que fan fértil aquella 
esquerpa térra: Camps i més camps d'arbres fruiters (pereres, pomeres, 
presseguers), ornplen de bellesa tot l'ambient amb la seva esclatant florida. 
L'esforq humá ha transformat el paisatge, i de retop, Teconomia. 

El Baix Cinca se'ns apareix, per allá on passem, pía, amb grans exten-
sions d'un verd intens. Una particularitat ens sorprén: Són camps de blat 
regats. Unes canonades llarguíssimes conduídes per rodes, mullen constant 
ment el terreny. L'extensió de verd i la gran quantitat de rodes aspergint 
Taigua, fa difícil marxar sense fotografiar-ho per tots costats. 

Després de visitar l'interessant poblé de Fraga (on veiem tota la gent 
amb la capsa de la "mona" de Pasqua a la má), ens dirigim, després de 
diñar, cap el poblé de la Granja d'Escarp, des d'on ens enfilem per unes 
pistes en molt bon estat, cap el cim més alt del Segriá, el Montmaneu 
(499 m.). Es destaca del seu voltant per ser punxegut i de forca desnivell. 
Les capes argiloses tendres, alternant amb bañes més durs gresenes, formen 
uns curiosos relleixos que surten pels vessants. 

Tornant cap a casa passem per la comarca de Le* Garrigues, poc habita
da, plena d'olíveres i d'ametllers, la seva única riquesa. D'aquí en suri, 
díueh, el millor oli del món. 

Arreu on hem passat, el caire eminentment agrícola del lloc quedava a 
la vista. Pagesos, amb maquines, llaurant, estripant, sembrant, fumigan!, 
recollint herba i fent-ne feixos, eren els únics éssers humans que anávem 
trobant al llarg de les carreteres interiors. 

I ja un cop a Lleida, per agafar l'autopista, diem adéu a aquesta grata 
visita a una part de la Depressió Central de Catalunya. 

Teresa Maria i Mero 



E l caminar de la S .E .A .C . 
A C T I V I T A T S D E L MES D'OCTUBRE 

Dia 2 
Inaugurado de Texposició de fotografía 

sobre el Massís de Sant Lloreng del Munt 
i Serra de l'Obac, organitzada per la Coor
dinadora de Salvaguarda de Sant Lloreng 
del Munt 

Dia 3 
Inaugurado curset Activitat Infanlils. 
EXCURSIO MATINAL A CAN AMET-

LLER i CAN CASAMADA, portada a cap 
pels tres vocals anunciats i 29 infants. 

Día 17 
MATINAL INFANTIL CASTELLAR-

CAN MONTLLOR-CANYELLES-CASTE-
LLAR. Amb un total de 13 infants i 4 
grans, es porta a cap aquesta excursió pro
gramada. Tingueren un megnífic dia i gau-
diren plenament de la natura de tardor. 

III RONDA VALLESANA, amb el següent 
itinerari, La Garriga, TUiá, Montmany, 
Grau del Montmany, La Trona (Opcional), 
S. Pere de Bertí, Puiggraciós, Font deis 
Tremólenos i La Garriga. Va haver-hi una 
participado de 570 excursionistas, deis 
quals 30 eren de la nostra entitat. Bonica 
excursió i bona participado. 

Dia 31 
EXCURSIO INFANTIL AL CASTELL 

DE CASTELLAR I RODALS. Amb un 
total de 7 infants i 3 vocals es porta a 
terme aquesta excursió. Bon temps, pero 
aquesta vegada no tanta concurrencia. 

EXCURSIO A LA BALMA DE LA Pl-
NASSA, peí grup Juvenil I I . 

PARTICIPACIO A LA V MARXA DEL 
MONTSENY. Organitzada peí CEASC de 
Sant Celoni. Sis excursionistes de la nostra 
entitat participaren en aquest recorregut 
peí Montseny d'un total de 32 Kms. Els 
feren sense problemes. classificant-se amb 
temps més que sobrer. Els nostres marxai-
res están en bona forma. Per molts anys! 

Dies 30, 31 i 1 de Novembra 
EXCURSIO A SANT MIQUEL DE CUI-

XA. LA PICA DEL CANIGO i SANT 
MARTI DEL CANIGO, portada a cap pels 
nostres excursionistes Joan Esquena, Joan 
M? Lloret, Joaquim Salvador, M.fl Dolors 
Ustrell, Teresa M.a Datsira i BaWomer 
Parera. Tingueren molt bon temps i po-
gueren dur a terme tots els objectius pro-
posats. Endavant! 

ACTIVITATS 
Dia 5 - II EXCURSIO A LA CANAL DE LA GUINEU - El motiu de 

la sortida será el d'acabar la neteja de Tesmentada canal. Sortida 
a dos quarts de vuit del matí de l'estació de gasolina. 

Vocal: Alfons Gisbert 

Dia 8 - EXCURSIO AL GRAU DELS BARROTS DE LA SERRA DEL 
MONTSANT (Priorat). En aquest grau, molt espectacular pels 
passos que cal superar, es demostra Tenginy popular en fer un 
traqat de camí obeint a un principi de lógica i de sentit comú 
difícilment igualables, ja que remonta un terreny acinglerat i 
aparentment ¡naccessible amb un gran joc d'astúcia, 

La Morera del Montsant será el punt de partida per assolir 
aquest grau de la Serra Major. on ens podrem esplaiar ae debo. 

Vocal: Baldomer Parera. 



Dia 12 - Sortida conjunta (xics i grans) per a portar el XVII PESSEBRE 
DE LES CASTELLASSES. Itinerari: Castellar, Sant Feliu. Coll 
de Grúa i Les Castellasses. Sortida del local de la S.E.A.C. a les 
8 del matí. Retorn, a les 2 de la tarda. Hores de marxa: 3'30. 

Vocals: Josep Llinares i Josep Arderius. 
. A les 6 de la tarda i en el Saló-Café de l'Ateneu, tindrá lloc 
el LLIURAMENT DE PREMIS de la XXII Marxa Infantil de 
Regularítat de Castellar. 

NOTA: En el transcurs de la Marxa, es deixá oblidada una 
gorra en el Control 5. El qui f'hagi perduda, pot passar a reco-
llir-la en el notre local social, els dies i hores de costum. 

Dia 25 — A les 11 del matí: Inauguració de la XXIX EXPOSICIO SO
CIAL DE FOTOGRAFIA SALO DE MUNTANYA, EN COLOR. 
Durant les festes nadalenques, podrá visitar-se de 12 a 2 i de 6 
a 8. 

FABRICACIÓ DE MATERIAL 
PER A ESCALADA I ALPINISME 

Francesc Layret, 37 Tel. 714 57 45 
CASTELLAR DEL V A L L E S 

Propa doméstic industrial 
r. a, r. s. a. 

Escola Pia, 61-63 
S A B A D E L L 

Instal.lacions i subministras gas propa 

Concessionarí Oficial de Butano S. A. 

T A L L E R V I L A C L A R A 
S e r v e i i v e n d a R E N A U L T 

Reparación* i acondicionament 
de tota classe de VEHICLES 

Venda de cobertes 

pBWíifc 72 - TeL 714 6191 - CASTELLAR DEL VALLES 



Quan'es va 
de compres, 
cal anar segur i cómode 
•i quan es ven, també-

Talons Garantits 
fins 10.000 Ptes., 
de BANC D E S A B A D E I . L 
Prestigi per a qui compra. 
Tranquil,litat per a qui ven. 

Una manera de fer més bones 
les relacions entre els Clients 
i els Comerciants 

BANC DE SABADELL 
¡ els seus Talons Garantits 


