


E L D O L M E N D E L A 
S E R R A C A V A L L E R A 
Per la proximitat i per l'interés que té 

des de 1'óptica histórica i excursionista, 
malgrat no pertányer al nostre terme muni
cipal, m'he permés d'extractar una part de 
la conferencia que versa sobre les explora-
cions efectuades en el dolmen i que fou 
llegida al Centre Excursionista Sabadell, el 
dia 9 de Novembre de l'any 1962 i que 
está recollida en l'obra d'Homenatge a Ra
fael Subirana i Ollé. 

L'EMPLA^IAMENT, está situat en un in-
dret de fácil accés, grácies a la neteja i 

senyalització del camí, realitzades pels preparadors de la XXII Marxa 
Infantil, que transcorregué precisament per aquesta zona. Situats a 
Pentrada de la urbanització de Can Vinyals, prenem la direcció nord, 
pels carrers asfaltats i trobarem unes senyals de color vermell que ens 
porten a la part alta de la urbanització, fins a un dipósit d'aigua, en 
aquest indret un caminet s'enfila i s'endinsa en el bosc per a trobar-lo 
a uns 10 minuts del dipósit. Pere Simón 

El basament de la Serra Cavallera és compost de pedrés pissarren-
ques i la part alta, de sauló vermellós, igual que el dolmen. Arreu es 
veuen restes de margenades que indiquen prou com en anys passats, 
aquelles terres havien estat plantades de ceps; actualment es troba 
completament amagat per la boscúria. Ben segur que en temps que la 
Serra Cavallera era conreada, no eren coneguts aquests monuments 
funeraris peí que própiament representen i el pagés havia fet servir el 
dolmen com a cabana per les eines i per aixoplugar-s'hi quan feia mal 
temps. 

En realitat, del vertader dolmen només en queden tres grans lloses, 
com són les dues laterals i la coberta. L'orientació del monument és 
exactament vers el sud. La llosa del cantó est, la de més gran mida, 
fa 2,74 metres de llargada i uns 22 cm. de gruix. Está enderrocada 
sota la llosa que forma el sostre de les següents mides: 2 metres 
d'ampiada i llargada per 30 cms. de gruix. La llosa del cantó oest, 
trencada en dues parts peró que es manté dreta, fa 2 metres de 
llargada, 1,25 d'algada i 20 cms de gruix. La cambra funerária, de 
forma trapezoidal, feia 1,20 metres a Centrada del dolmen i 45 cm en 
el fons i una llargada d'uns dos metres. 

El dia 25 d'abril del 1961, tingué lloc l'excavació amb la presencia 
del professor Serra i Ráfols, del Museu Arqueológic de Barcelona; 
després d'unes hores de treball, s'arribá al fons sense poder descobrir 
res, ni cap vestigi, ni cap os humá, ni cap altra cosa que pogués 
orientar o que correspongués a l'época primitiva del dolmen. Segons 
l'opinió del professor Serra i Ráfols, és possible que amb el temps el 
dolmen hagués estat regirat cpi sap les vegades, buscant sempre el 
cregut tresor amagat i per aixo no trobaren en l'excavació cap indici 
del possible enterrament. 
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PRESENTS, TANMATEIX 

En comenpar a parlar ¡ preparar la confecció d'aquest but l let í commemoratlu, se'ns ha fet 
palés en forma ¡nsistent, un pensament que molt sovint acut al nostre cap. El fet de les grans 
abséncies que hem tingut al llarg del camí recorregut per la nostra entitat. 

Només ens faltava anar repassant tots aquests 199 butlletins 
eixits, per anar trobant més I més motlus de recordanpa vers dos 
bons col.laboradors del mateix. A ben segur que a hores d'ara, ja 
endevineu de qui es tracta, si amics, el Joan i l 'Albert, quan els 
teníem, eren uns sólids puntáis de la nostra publicado. Ara i aquí 
s'escau prou de recordar-ho. 

S¡ el nostre but l let í doné un pas de gegant amb el canvi técnic 
de confecció i sistema d'impressió, incorporant amb forpa la 
fotografía, fent-lo més bonic, interessant i atractiu, fou en bona o 
molta part grades ais coneixements, empenta i fins i tot diners de 
l'enyorat company Joan Riera i Rovira. Ell , per causa del seu of ic i , 
coneixia aqüestes técniques i poc a poc ana pensant i preparant la 
mil lora. Un salt endavant important en la vida del butl let í . Com 
que dominava abastament la fotografía I era un consumat 
afeccionat en actlu, també prepara les primeres il.lustraclons 
fotográflques, els fotol l ts anaren a carree seu i seguí forn lnt de 
clixés la nostra publicado durant uns llargs anys. Només cal 

repassar-ne la col.lecció per adonar-se'n I anar velent la seva f irma al peu de les fotografíes. 
Moltes vegades en tenia uns quants de preparáis a l'avanpada. LI agradava fer les coses ben 
fetes i aixó n'és una bona mostra. Sense la seva empenta, ¡l.iusló ¡ fe en la mil lora, potser no 
l'hauríem portada a cap. 

En un altre ordre d'actuació hem de situar la tasca de l 'Albert 
Pélachs i Escalfet. Cuite, instrui't I lletraferit com era, quan 
s'acostá a la Secció, no li fou pas galre felxuc, ni es féu pregar, per 
a comencar a treballar en les tasques del but l let í i aviat 
n'esdevingué un ferm col.laborador. Les seves atlnades valoracions I 
no diguem ja deis escrits I poesles que h¡ publica, ¡ ádhuc algunes 
portades amb fotografíes fetes d'ell, són prou explíclts per 
demostrar la seva valúa. 

Malauradament els perdérem a tots dos; primer En Joan, després 
l'Albert, i avui, dia de joia per a la colla excursionista, ens plau 
recordar-los amb admirado, respecte I estimado. Ells delxaren 
bocins seus entre les planes d" 'EI But l le t í " ¡ nosaltres volem 
fer-ne pública reconelxenca. 

Albert Antonell 
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200 MESOS 

Se'm demana una col.laborado per aquest Butlletí extraordinari de la nostra Secció. i no 
m'h¡ puc pas negar , ja que sóc un deis qui creuen en la bona tasca que aquesta publicado 
ha portat a terme, no ja sois entre els associats, sinó ¡ més amplament, entre els nostres 
convilatans. En un altre aspecte, posat en aquoit món tan ampli i complex de la informació , 
conec el treball que una publicado d'aquest tipus comporta i les dificulta», ge ¡rebé 
insuperables a voltes, que cal remuntar, ja que no és pas el mateix escriure i publicar u'una 
forma esporádica, així de tant en tant o a caprici, que el fet de constituir una obligació 
ineludible. 

I és que, armes, són dos-cents números que representen dos-cents meses d'una continuitat a 
prova de dctallenccs i de desánims. Que ben aviat está dit. El fer-ho ja costa més. Peró també 
és veritat que és precUament alió que costa, que suposa esforg, treball, volunta! i constancia, 
el que té un valor, tant en aquest aspecte concret com en totes les circumstáncies que 
envolien la vida de I*home. 

Són precisament aqüestes, tíiguem-ne, vírtuts, les que, ¡untament amb d'altres • diguenvne 
coratge, prudencia, fe en els amics i amor a la térra - són els distíntius d'aquestes persones-
estranyes per a alguns • que fan de l'excursionisme i la seva práctica el seu ideal, gairebé 
diríem, una manera de viure. I aixó no és pas dolent Es dolent conéixer el país i les seves 
arrels, les planes i les muntanyes els rius i les valls, els boscos i les congestes, yaudír deis 
especiados incomparables que ofereix la natura, respirar a pie pulmó enfortint él oos i 
netejant l'esperit? Els homes bé n'han inven ta t de sistemes d'esplai, de manares ae 
divertir-te, idhuc d'espectacles que en diuen esport - que només ho és per ais qui el 
practiquen, ja que els que s'ho miren solament fan esport de gargamella. Cap, peró és 
comparable al goig que proporciona el contacte amb aquesta auténtica veritat que és la 
natura, amb tota la seva inabastable varietat, amb la seva incomparable bellesa. 

Hi ha hagut algú que ha dit que I*excursionista era un ser sólita-., egocéntric, tancat en ell 
mateix, que solí es preocupa del seu gotg personal. I res més allunyat de la reelitat 
Precisament és l'excursionista Thome que viu intensament les seves emocions i les 
comparteix. Molt rarament viu en solitari les seves aventures. Es Thome que sent i viu un 
ideal i aquest és sempre v'rscut en comú. Normalment no va mai sol, planeja les seves sortides 
en grup, planta la seva tenda al costat d'altres, escala formant cordada, resummt, fa partíceps 
els altres de les seves ¡l-lusions, del seu goig de viure. 

I tot aquest munt d'il-lusions, tot aquest desig de participació t de goig col-lectiu, Them 
vist sempre refloxat en aquests dos-cents números, tot al llarg de dos-cen» mesos. I tot 
aquest treball tan extens i tant considerables Them d'agrair tots els excursionistes 
castellarencs, aquells que avui en són els actors i també aquells altres que si es pot dir que hem 
passat a la reserva, encara sentim aquell espurneig que ens produeixen tants bolle records 
d'hores inoblidables i que ens fan reviure les ressenyes que llegim en aquest Butlleí, que ve a 
ser. en últim terme, com un ressó de tantes coses com portem dins. 

I no cal dir de quina manera ens ha de resultar agradós el pensament que aquesta tasca ha 
de teñir una continuitat ben Marga, com si fos una fe de vida de tota aquesta gran familia 
que composem els qui ens sentim identifica» en uns mateixos ideáis. Que el defalliment no 
és pas el nostre estil. 

Joan Pinot 
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CONSIDERACIONS 
SOBRE 
L'EXCURSIONISME 

L'Encioopédia Catalana, en la seva p r m e r a accepció. defineix el n o : EX-
Ct lRSIONISME com "exercici i práctica de 1er excursions" Bé, Opino que és 
mieressant ei preguntar-se com entenem el seu sg rv fca t . nosaltres, els cue 
peManyem al col lectiu d'una socieiai que es diu excursión sta i que a més, 
formem par: deis que p ract oue" en més o menys grau Texcursó. 

Pensó que per a poder ana'itzar aquesta qüestió, ca esorirar quina classe 
d'estímuls ens motiven a s o r * amb a motx i l la a ('esciena, ryprcsenta-t la 
t íp ica eslampa arreu coreguda. 

Jo dir ia, oue dintre la gran famil ia excursionista, sobretot a la reterída al 
Principat, les motivacions a practicar Texcursionisne són mol tes i variadas, ja 
que hi ha vessants esportives, de recerca, cientí i iques. humamstiques i fins ¡ 
tot diria que filosófiques. r e n t un p e u examen en les actuacions de cada 
variant. veurem cue en qualsevol d'elles h ha dues constants cuasi ocmanen.ts: 
Tacció lísica de caminar, recorrent un lloc geogrü'ic i un respecte rigor6s per 
la natura i el seu entorn. 

No és exirany. dones, que davant d'aquests comportaments. aigú digu que 
som esportistes, d'altres ecologistes ¡ també qui ens consideri un muvr reo t 
semi culiuraüsta. Pensó que de tota lmenl errat no ho va ningú, puix de tot 
tenim un xic, dones el curios del cas, és que per a poder cesenvolupa* la n o s r a 
a f eco ó i moure'ns amb una certa comodí iat en la geografía, ens és imprescindi
ble posse r un m i n i n de coneixements de dferents matéries 

Clarificat a grans ratlles com entenem la frase i quina és la fi losofía de la 
nostra conducta, no podem amagar que ens intraquil. l i tza molt íssim, l'actuació 
que des de fa bastan! temps, porta i comporta la nostra societat industrial, 
enfront al mateix "exercici i práctica de fer excursions". Per un cantó, el tema ha 
esdevingut la válvula alliberadora d'una necessitat vita,, manipulada a vol tes com 
una var an: del "s ta tu ts" turíst ic i produ ída possiblement per un urbanisme més 
que problemátic. Per l'altre. alguns han posa: de moca la seva práctica, a través 
de mitjans mol t so'isticats El resuliat f inal de la barreja. el tenim a la vista, la 
destrossa i la b r u t í ó a generada oer geni ooc informada i menys respecuosa 
amb lo t el que té al voltant.envaeix les nostres planes i arriba f n s i to t a 'es 
serralades més esquerpes i mal comumeades. 
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Es evident. per tant , que cada vegada es fa més d i f í c i l el poder establir bons 
iHgams d'emesa entre el que se'n podría d i r Tús i l'abús de la natura. Mentre 
uns pocs defensem un ús racional en bé de tots, la immensa massa, li és més 
práctíc fer-ne l'abús, en l loc de perdre el temps establint valoracions. 

Contemplant aquest panorama deis iets consumats, pensó que sempre és 
moment per a replartejar-nos, ja siguí individual o col. lectivament, Tact i lud 
que els excursionistes ens cal prendre envers el problema. Cree que hi han 
dues grans alternatives básiques de comportament. Una d'elles, per a m i , 
consisteix en afermar-se en un purísme més o menys tolerant. i des d'aquesta 
posició, procurar resistir Tembat de la maltempsada, tot esperant temps més 
preparats, en qué la sensibilització promoguda pe s poderosos mitjans de 
comunicaoó, juntament amb els esforcos de les autori tats, vagin resolvent la 
situació. En aquesta opció. cal preguntarse també, si t'ai'ilament que a ixó 
comporta será convenient i si ens evitará la marginado en el sistema 
potenciant-nos alhora, la capacitat de generar els relleus necessaris que ens 
permetm arribar fins els teórics temps mil lors. Entenc que aquest és un deis 
nostres grans düemes. 

L'altra elecció, contráriament a l 'anterior, és la d' intentar d'una o altra 
forma, pujar en el tren de les masses, in f lu int en el que es pugui, fent un 
proselitisme menys exigent, divulgant postulats de respecte,en f i , treballant sois, 
o colze a colze amb d'altres, perqué tots plegats, de mica en mica contr ibui 'm 
a canviar el negatiu comportament general. Posats en aquest supósit, és l í d t 
d'objectar que el conjunt d'esforgos pot ser mol t feble per a sensibilitzar la 
nombrosa quant i tat , o bé, que serení incapagos de trobar les formules ideáis per 
a realitzar aquest "canvi de pas". També p o t s e r , peró en tot cas, aquest torna 
a ser un deis nostres grans reptes. 

Bé amics, el tema a més de vel l , és actual; aquesta realitat ha estat el mo t iu 
que m'ha mogut a revifar-lo; díspenseu si no encaixa prou amb Tefemérides, 
peró bo será, cue tots plegats ref lexionem a f i de trobar la "v ia b o n a " que ens 
oermeti un demá més propici . 

No voldria acabar sense parlar del nostre B U T L L E T I d'aquest órgan que 
tanta importáncia té dintre la SEAC. Personalment li desitjo que compleixi ivagi 
compl in t mesos i anys, dones t indrem nosaltres i espero tmdran d'altres a 
Tabast, el vehícle ideal, per a poder expressar llurs testimoniatges. 

Ramón Vi la 
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UNA A L T R A FITA 

En la vida i l 'obra de qualsevol enti tat hi ha fets i esdev»""ments de tota mena 
A vegades tris tos i dolorosos, a'tres vegades, ¡ojosos i prometedors. Avui la 
Secció en viu un d'aouesis últ ims, la celebració del But l let í no 200. Una l i ta 
impor tan : en la nostra petita históría. Ja sabem que la publicació és modesta, 
peró és el nostre portaveu i n'estem joiosos. Nasoué, més modestameni encara, 
el marg del 1965. Un sol fu l I en tipografía. Peí setembre del 1971, ja fou un 
fui l plegar Ja tenim n narre págínes Fs ronsenüénr a de l ' impnls renovador nue 
per aquells anys rep la SFAC. d 'En Jaume Torrens, que amb la seva valuosa 
tasca, potencia constamment lotes les activitats. Comenpant a sortir esporádica-
ment. editorials i an ides , s'assoieix la publicació totalment feta en catalá. 
Encara que prácticament ja ho era des del 22 de gener del 1967, iievat de la 
cappalera. Fins ei man; del 1973. que fa un nou salt passan: a fet-se en 
procediment "offset impremta rápida", go que permet la reproducoó de 
fotografíes sense grans dispendis, com succeeix amb els gravats. Augmentan: a 
dos fulls plegats que ja fan vuit planes. I fins ara, caminant amb una 
regular tat més que remarcable. No s'ha interromput cap vegada ¡a publicació i 

.ha so r ta , mes rera mes, any rera any. amb una puntual i tat que gosaríem 
qualif icar amb el tópic d'helvética. I to t a ixó mercés al continuar t s l o r ; . a la 
seriosa tasca del responsabe del but l let í , l ' infatigable amic Josep Coll . 
Veri tablement. com ent i tat , n'hem d'estar ioiosos d'assoli ' aquest puní , i de 
poder comptar amb col.laboradors d'aquest tremp. També de la fema ben feta. 
de la persona que el reparteix cada mes a tots els associats, l 'amic Albaiate. tan 
eficient en el seu treball. I no podem oblidar pas el preciós ajut que hem rebut 
deis nostres anunciants, al Harg d'aquests dos-cents butl let ins. D'una manera 
especial del Banc de Sabadell, que en els últ ims anys. ens ajuda amb la seva 
pubhcitat a la contraportada. 

Estem contents d'arrtbar a aouesta f i ta en el nostre caminar i de poder 
glossar aqüestes persones i fets. El seu esforc i constancia lan possible la vida 
del nostre entranyable portaveu. " E l bu t l l e t í " . com ens plau d'anomenar-lo,és 
el vincle, viu i constant, que uneix l 'entitat ais seus associats. Es una manera 
d'estar en contacte, entre els soc;s que portem les tasques del Consel D rectiu i 
els altres soos que de vegades no poden pas seguir la vida de l'entitat de més a 
prop. com molts d'ells voldrien. També és vehicle d ' u m ó i coneixencaamb altres 
entitats. locáis i foranes I amb ell anem escrivint. pas a pas. vulgues que no. la 
nostra historia com a centre excursionista A m b els seus alts i baixos, ;Oies 
desencisos, encerts espifiades. Opimons. valoracions : esperances, van quadanl 
escrits i registráis. 

Sovint acull els primers passos narranus d'algun jove o noia excursionista, 
que ens fa avinents les seves impressions d'una sortida o ascensió de grata 
memória. O bé. consagra el bon fer. de geni que sap escriure i descrure les 
seves experiéncies muntanyenques. o bé, els seus estudis i treballs. més o menys 
relacionáis, de prop o de l luny, amb l'excursionisme. Es un element més deis 
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que configuren la nostra ¡Musió de recorrer i conéixe r ierres, gent, muntanyes 
A ell conf iem. després de les ascensions i travessades, els nostres records i 
impressions. Qui amatent, ens les recull i guarda perennement. 

De la seva desapass'onada lectura se'n poden treure ensenyaments i experién-
C es per anar-nos perfeccionan! i per a superar antics errors i desencerts. A m b 
el l , les noves generacions, troben i trobaran demá, qui eren i com eren, com 
anaven ¡ venien de la muntanya, els homes i dones excursionistes castellarencs. 
que han estat o que són la SEAC, co que els ajudard en la feina de 
cont inu i ta t , tan vital per a tota ag'upació. 

Potser en fem un gra massa en acuesta qlossa, dones com hem dit al 
comtíncament (el nostre but l le t í és una cosa prou modesta i ben mirat. no n'hi deu 
have- per tañí. Segurament nue ens ' 'estimem massa, i a ixó d'arr ;bar a la t i ta 
deis 200, ens ha capgrat un xic l 'enteniment. emborratxaru-nos de satisfacció. 
Ja ens passará. 

Per acabar, fem vots perqué sapiguem anar-lo mi l lorant i poguem mantenir-lo 
*erm I v i tal , com un e x p m V n i méa de la cul tura del nostre poblé, com una 
realització per a Castellar, d'aquesta gran famil ia que som tots els excursionistes 
que formem la Secció. Per a molts anys. 

Aibert Antonel l 


