
Castell de Montsegur 



VIé APLEC OCCITANO—CATALA, 
FOCS DE SANT JOAN, A MONTSEGUR 

La passada revetlla de Sant Joan d'enguany va teñir per a nosaltres, la meva 
dona Anna i jo, un caire ben diferent de la d'altres anys, ja que vam teñir la 
sort de poder assistir a l'aplec occitano-catalá que, des de fa sis anys, se celebra 
en aquesta diada a l'ombra de les venerables ruñes del castell de Montsegur 
(País de Foix, Occitánía). 

El dia 23 de juny proppassat sortírem de bon matí, en diversos autocars 
procedents de diferents localitats deis Paisos Catalans, en direcció al Portús i via 
Perpinyá, arribárem al poblet de Montsegur ja entrada la tarda. La visió del 
castell, encimbellat damunt un pujol escarpat i rocallós, captiva la mirada tan 
bon punt baixes de l'autocar. Es un veritable niu d'águiles! Deis seus quatre 
cantons, tres eren completament inexpugnables a la seva época, i el més 
assequible presenta, peró, un pendent molt fort poc apte per a ser assaltat amb 
els mitjants d'aquells temps. 

Nosaltres anávem amb la colla d'acampadors i van instal.lar-nos en un prat 
magnífic, comunal, a la vora d'un torrent i amb una panorámica espléndida deis 
voltants. Peró, com que feia un dia molt assolellat, ens col.locárem sota una 
perera a tall de bivac (el cert és que la tenda ja l'havíem deixada a casa, car, 
per una nit - i la més curta de l'any— no valia la pena de carretejar-la). Un cop 
dinats, vam anar pujant, cadascú al seu aire, vers el poblé i després, fins al cim 
del turó per tal de visitar el castell, més ben dit, les ruñes que en resten, 
básicament el murallam i part de la torre de l'homenatge. La vista és espa-
terrant. No massa lluny encara contempiem els cims de Sant Bartomeu coberts 
de neu, per damunt deis 2.000 metres. Fent una grimpada, ajudo una colla 
vinguda de Sentmenat a col.locar una bandera catalana de més de 50 metres, 
dones la volen retratar des de baix. 

Quan tornem a ser al poblé, assistim a un festival de cantons occitanes a la 
plapa de l'Església, a cárrec del grup Los deu Larvath, de la localitat de Morenx. 
En acabar-se, poguérem adquirir-ne un disc LP, amb la Iletra original i una 
traducció en francés. Vam baixar al cámping i havent sopat, tornárem al poblé 
a fer un cafeto en un bar molt simpátic. A quarts d'onze del vespre es comenca 
a organitzar la comitiva, enmig d'una gran animació. Durant tota la tarda han 
anat fent cap gent del país i els ressaguers catalans. Probablement érem un 
miler de persones, amb les corresponents banderes, catalanes i occitanes, i les 
torxes. Per cert, que fou difícil d'encendre-les per culpa del vent que comencá a 
bufar amb forca i les apagava, vulgues que no. La tossuderia s'imposá, finalment 
i la llarga corrua de participants es posá en marxa, solemnement, tot seguint la 
carretera i les seves giragonses. L'espectacle, contemplat en arribar al coll del 
castell, era imposant i Tescenari natural hi ajudava un bon tros. 
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En aquest mateix coll, el dia 16 de mar? de 1244, una pira gegantina 
consumí els cossos d'uns dos-cents "mártirs del pur amor, crestiá" i de la 
defensa de la llibertat de la pátria. Efectivament, el castell de Montsegur és avui 
dia el símbol de les llibertats occitanes, i va ser un deis darrers bastions de la 
resisténcia deis cátars (cátar vol dir pur| contra l'església romana i els exércits 
invasors de Franca. Fortalesa prácticament inexpugnable, fou assetjada l'any 
1243 i els seus defensors suportaren un setge despietat que dura més de nou 
mesos. Finalment, després de veure's obligáis a retre's, es lliuraren al martiri, 
exactament al lloc on ens trobávem aplegats, i que des d'aleshores és conegut 
com a Prat deis Cremats. Es creu que només s'evadiren de la matanca uns pocs 
homes que tenien per missió la salvaguarda del tresor deis cátars, un tresor que 
encara avui és un enigma. I a partir d'aquells fets, Occitania seguí el destí fatal 
d'incorporació a la corona de Franca. 

S'encengué una gran foguera —evidentment amb bones intencions— i va teñir 
lloc la tradicional revetlla de Sant Joan, amb coets i petards; danses i animació 
a cárrec del gurp occitá Fau Tirar, de Montpeller; recital d'havaneres peí gurp 
El Llimerol; cremat de rom per a tothom; etc. L'airet de la matinada era frese 
de debo (no en va el castell es dreca a 1.207 metresl i aixó feia que la gent no 
s'escampés, car, hom procurava ser al més a prop possible de la foguera. . . 
L'acte, diguem-ne oficial, va donar se per finit després d'uns quants parlaments i 
de cantar plegats Thimne nacional occitá i Els Segadora. Després, el personal va 
anar desfilant per própia iniciativa i cadascú va tornar al lloc que tenia designat 
per a dormir. Veritablement, va ser una revetlla de Sant Joan ¡noblidable! 
Encara que no t'ho proposis, no pots ttobar-te en un lloc com aquest i deixar 
de pensar en alió que s'hi esdevingué;encara que no ho vulguis,sents al damunt 
teu el pes, intangible peró feixuc, de set segles i mig d'história! 

L'endemá, diada de Sant Joan, van baixar-nos amb els autocars a la localitat 
de L'Avelanet, on tingué lloc una recepció oficial per part de les autoritats, a la 
sala de festes de l'ajuntament, després d'una cercavila a cárrec del grup Fau 
Tirar. El jove cantant occitá (son avi era d'Alcoi) Eric Fraj, va oferir-nos un 
magnífic recital de cancons del país, i una i tot en corréete catalá, acompanyat 
a la perfecció per altres dos xicots. Cal recordar que, poques setmanes enrera, 
havien actuat amb gran éxit al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Acabat 
el recital, va haver-hi parlaments en occitá, naturalment, i en catalá, i fins i tot 
algún en francés. . . I el batlle de L'Avelanet va imposar la medalla de la vila al 
Sr Enric Garriga. per la seva tasca continuada al front del Comité d'Agermana 
ment Occítano-Catalá (CAOC), veritable artífex d'aquestes trobades. Seguida-
ment, l'ajuntament de la vila. oferf gentilment un aperttiu a tots els assistents 
Ah, em descuida va de dir-vos que també vam poder comprar dises LP d'en Fraj, 
un altre bon record (souvenir). 

Els estaments oficiáis van aplegar-se en un diñar de germanor en un céntric 
restaurant, curiosament el de l'Hotel Espagne! Em vingué al cap la frase tan 
divulgada arreu: "Ni Franca, ni Espanya; Paisos Catalans". . . Qué hi farem! 
C'est la vie! . A mitja tarda, tornávem a pujar ais autocars i comenpávem el 
viatge de retorn, portant amb nosaltres el record inesborrable d'aquest aplec 
entre dos ¿rebles germans, transcorregut a redossa de la ciutadella sagrada de 
Montsegur. 

J . M. TORRAS i HOMET 



Ja han passat les vacances 
DE QUINS SOM NOSALTRES? 

En aquests dies que la majoria de gent ja hem représ, després de les vacances, 
el ritme normal de vida, fa bonic recordar els dies suara viscuts allotjats en la 
petita i humil, peró sempre acollidora, tenda de campanyá. 

Hi ha qui els ha viscut d'una manera, qui d'una altra. Nosaltres, els excursio
nistes, ho hem fet a muntanya, és ciar. Uns assolint cims de molta algária i 
plens de dificultáis; altres gaudint a la muntanya mitjana deis bells paratges que 
la nostra geografía, generosa, ens ofereix .Prop del mar, uns, a les verdes valls, 
altres; a! costat d'un llac pirinenc o a les més seques i xardoroses planes interiora; a 
pocs quilómetres del nostre poblé o a cents, tots, peró, intentant penetrar ¡ 
conéixer, cada cop una mica més, aquesta natura que estimem. 

La natura, en totes les seves manifestacions, ens interessa i se'ns fa molt 
agradós, ais excursionistes, anar-la descobrint i admirant. Les muntanyes, valls, 
boscs, rius, mar, camps, fauna, flora i fins i tot el mateix home en la seva 
diversitat étnica i cultural, ens és motiu per a desvetllar la nostra curiositat. Tots 
els éssers vivents que poblem el planeta Terra estem íntimament interrelacionats i 
encara que mantés vegades ens costi de prendre'n plena consciéncía, el bé o el mal 
que en les nostres sortides fem a aquesta natura tan diversa que ens envolta i de la 
qual depenem tot format-ne part, resulta que ens el fem nosaltres mateixos a les 
generacions que ens han de substituir d'aquí uns anys. 

I a qué ve, ara, aquesta última part de l'anterior parágraf? No es tractava de 
rememorar les vacances finides tot descabdellant records i vivéncies? Sí, d'aixó 
volíem parlar, sens dubte. El que ens passa és que els bonics records venen 
acompanyats d'altres que no en teñen res de bonic. Els boscs cremats, els rius 
contamináis, les platges degradades per la brutícia ens han fet, com en tantes 
d'altres ocasions, pensar i el que en un principi volia ser un senzill report d'uns 
dies despreocupáis, es converteix, a mesura que s'allarga l'escrit, en una mena 
d'autointerrogatori. Davant aquest món que veiem que es va convertint 
inexorablement en una pila d'escombraries monumental, cal preguntar-nos amb 
sinceritat quina tasca hi fem nosaltres en aquest procés de degradado. Positiva? 
0 potser negativa? Ens emportem a casa les deixalles i restes deis ápats o som 
deis que ho deixem tranquil.lament a fora perqué serveixi de menjar per a les 
rates? Fem foc, al bosc? Un reguitzell de llaunes —oh, gloriosa "edat de la 
llauna"! — marquen, com a fites, el camí que hem seguit? I en els refugis de 
muntanya, quin és el nostre taranná? Trossejar i destruir tot el que estigui al 
nostre abast, a fi efecte de demostrar que som uns dignes émuls d'Atila? De 
l'apartat refugis i del maltractament que sofreixen pels seus usuaris, se'n podria 
fer un veritable martirologi. Ara, aquí, no el farem pas. Un altre dia, potser. 

No cal, creiem, fer més frases interroga ti ves. Si som conscients que la capa 
d'intel.ligéncia que, plasmada en l'ésser huma, embolcalla el nostre petit planeta 



térra —l'únic, peró, que tenim a la nostra disposicio i servei— no es capac, per 
exemple, d'estimar i per tant, defensar, els boscs que purifiquen Taire que 
necessitem per a respirar, ens sembla que no cal que ens estranyem massa que hi 
hagi fabricants de bombes d'hidrogen i altres fótils de matar. Potser en el futur la 
gent de les noves generacions preferirá morir en un tres-i-no-res, occit per 
qualsevol instrument dimonial d'aquests, que no sofrir la lenta agonía d'uns 
pulmons destrossats per la manca d'aire pur o sofrir el cástig de la sed a 
conseqüéncia de Tescassetat d'aigua potable, que, com una maledicció bíblica, un 
día assotará al genere huma. 

S¡ les nostres vacances han servit per a fer-nos adonar d'algun d'aquests fets i 
adhuc conscienciar-nos de qué no hem de voler de cap manera ser autors o 
simplement col.laboradors en la destrossa, ans al contrari, hem lluitat a mesura de 
les nostres forces i coneixements, per pocs que siguin, per a millorar el nostre 
entorn al lloc on hem fet acte de presencia, ens sembla que podem donar les 
nostres vacances per ben aprofitades. Si no som d'aquests, malament. 

JSB. 

BREU RESSENYA 
d'una excursió a SANT ANIOL D'AGUJA (La Garrotxa), amb motiu d'assistiral 
tradicional "Aplec deis Francesos", celebrat els dies 9, 10 i 11 del juny passat. 
Itinerari a peu des de Sadernes. (2.30 hores). Petites dificultáis al travessar la riera 
de Sant Aniol, de resultes de les darreres i abundants pluges. Cal esmentar major 
nombre d'assistents de la Catalunya Nord que del Principat i com a cosa curiosa i 
d'agrair, és Tesforg deis integrants de la Cobla Ceret (Franga), per a aconseguir 
baixar el contrabaix pels difícils camins deis Cingles de les Canals i Tentusiasme 
del organitzadors de TAplec, el C. E. Banyoles, a fi i efecte d'evitar la seva 
desaparició. Malauradament, després de la bailada de Sardanes, el mal temps 
deslluí la festa. Sant Aniol i els seus entorns, mereixerien ésser Pare Natural, 
protegint aquests indrets deis especuladors, motoristes i de pas, alguns 
"excursionistes". L'endemá, dilluns, es va visitar el SANTUARI DE LA MARE 
DE DEU DEL MONT, fent anteriorment un curt recorregut per les ruñes del 
Monestir de Sant Lloreng de Sous. Al Santuari es visita la cambra on Mn. Cinto 
Verdaguer, fa justament 100 anys, va treballar en el seu "CANIGO". Al Pía de 
Solls, sota mateix de Tedificació mariana, tingué lloc també un Aplec, assistint-hi 
el bisbe de Girona, Mn. Jaume. Empero, el temps (pedra, llamps i trons), van 
irrompre en escena i la cosa va acabar com el Rosari de TAurora. Amb tot, dues 
visites interessants de debó ais dos santuaris, probablement més captivadors de la 
comarca. 

J . T . 

Rectificació 
Com ja es donarien compte els nostres associats, en ei passat Butlletí hi havia 
un error. Repetía el mes de juny, quan tenia de dir juliol-agost; no obstant, el 
número d'ordre era corréete. 
Demanem disculpes ais nostres lectors, ja que són maleficis que ens passen de 
tant en tant ais que remenem lletres d'impremta i de les altres.. 



El caminar de la S.E.A.C 
Activitats del mes de juny 

Dia 2 
LA MORERA D E L MONTSANT, Grau deis 
Barrots, Piló deis Senyalets, Clot del Clrer, Pi 
d'en Cugat, Grau de la Grallera i retorn a la 
Morera, per Josep M. Torras, junt amb MarceUí 
Bertrán. 

Día 3 
T R O B A D A A L A MOLA. Més de 100persones 
vam diñar juntes dalt la Mola, per a brindar pels 
30 anys de la nostra volguda entitat, la SEAC. 
Moltes també pujaren peró sense poder-se que
dar a diñar. Total, que els xupa-xups promesos 
es van acabar abans d'hora, fet que ens va ale
grar molt, ja que demostrava que el nombre 
d'excursionistes que van voler ser en aquesta 
celebració fou molt elevat. També ens congra
tularen! de la presencia de Raimon Germá, Mi
quel Altimira i Maria Borrfcs, que palesaven 
que la joventut no es mesura pels anys. Cal 
remarcar que entre el més gran deis assistents i 
el més menut (la Roser), hi havia una diferén-
cia de 80 anysl A dalt del cim s'hi pujé per 
diferents rutes, des de les normáis fins a les 
que feren alguns grups revoltant la muntanya. 
E X C U R S I O A L E S AGUDES I A L T U R O DE 
L'HOME pels Castellets: Enric Zorrilla. Tina 
Martínez, Nuria López, Quim Casajoana i Pere 
Estapé. 

Dia 9, 10 i 11 
E X C U R S I O A S A N T ANIOL D'AGUJA I SAN
T U A R I DE LA MARE DE DEU D E L MONT. J . 
M. Lloret, J. Torrens, J. Pineda i el "lago". 

Dia 10 
ASCENSIO AL T U R O DE L'HOME des del 
poblé del Montseny. Familia Salvador-Ustrell. 
E X C U R S I O A MONTSERRAT: Monestir, Pía 
deis Ocells, Roe de Sant Salvador, Serra de les 
Lluernes, peu del Cavall Bernat, Sant Jeroni i 
tornada peí camí nou de Sant Jeroni a Sant 
Joan, baixant peí funicular al monestir, feta per 
tots els integants de les famílies Pons i Pineda. 

Dia 11 
E X C U R S I O AL M A T A G A L L S (1694 m) per 
un grup del BalI de Gitanes. Assoliren el cim, 
entre altres els socis de la nostra entitat, Ra
món Faja, i Miriam Pérez. 
E X C U R S I O A L A S E R R A DE L'OBAC: Alzi
na del Salari, Coll de Tres Creus, Pou de Glac, 

Obac i retorn. Joan Muntada, Marina I, Marina 
II, Francesc Ferrer, Dolors Blancafort i Mont
serrat Ferrer. 

Dia 16 
E X C U R S I O PER SANT LLORENQ: Can Jor-
ba, camí deis Francesos, coll de Muset, torrent 
de Migdia, Plec del Llibre i retorn peí camí del 
Joc de l'Oca (on s'instal.laren algunes cintes 
que hi mancaven), per J.M. Torras, junt amb 
Joan Nubiola, de la UEC- Collblanc. 
CAMPAMENT INFANTIL A L S BOSCOS DE 
CAN CASAMADA. En total hi acamparen 27 
nenes i nens que havien seguit el curs. 

Dia 17 
E X C U R S I O A ROCA MUR: Víctor Valls, Eu
lalia Sagrera, Marcel Germá, Josep Coma i 
Manel Fresno. 
E X C U R S I O A L T A G A : Sant Martí d*Ogassa, 
cim del Taga (2032 m), coll de Jou. puig de 
sant Amane (1854 m.) i retorn a sant Martí, 
per J.M. Torras i companys. 
E S C A L A D A AL T U R O DE L E S 9 C A B R E S , 
per la Via Coll. Joaquim Castany i Jaume Sors. 

Dies 23 i 24 
ASSISTENCIA A L 'APLEC DE MONTSEGUR 
(Occitánia) on va celebrar-se el "V I Rescontré 
Catalanó-Occitan", organitzat peí "Comital 
d'Afrairament Occitanó-Catalan", amb visita al 
famós castell i foc de revetlla al prat de» Cre-
mats, a cárrec d'Anna M. Pallejá i Josep M. 
Torras. 
ACAMPADA PROP DE LA CASA DE DEU per 
sobre del Santuari de Cartera (Bergueda) El 
dissabte a la nit, assisténcia, a part, de les festes 
de la Patum a Berga i el diumenge matinal al 
Cogulló d'Estel.la (1847 m.), passant per la font 
de Togast i el coll d'Estel.la. Components, fa-
mílies Pons i Pineda. 

Día 24 
MATINAL AL PEU D E L C A V A L L B E R N A T 
DE L A V A L L : Jaume, Josep I, Josep II Sors i 
Joan Montserrat 

Dia 30 
ASCENSIO AL PIC D'ANETO (3404 m.) des 
de la Pleta de la Renclusa, peí Portilló Superior i 
descens amb esquís per laglacerafinsal torrent 
de Barrancs i pía d'Aiguallut, por J.M. Torras, 
junt amb Jordi Salas, del C M . deTerrassa. 



ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dia 1 -A les6de la tarda: REUNIO PREPARATORIA per a estudiar les activitats 
a desenvolupar de cara la present temporada. Es prega l'assisténcia deis 
que hi varen col.laborar en el curs passat i tots aquells que estiguin 
interessats en el tema. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 8 - A les 7 de la tarda: Inauguració de l'exposició V I a BIErNNAL DE 

FOTOGRAFIA EUROPA 83 (L'infant i el seu món), de l'Associació del 
personal de la Caixa de Pensions. Estará oberta del dia 8 al 16 de Tactual 
mes de setembre. 
Horari de visites: Feiners, de 6 tarda a 8 del vespre. Diumenges i festius, 
de 12 del migdia a 2 de la tarda i de 6 tarda a 8 del vespre. 

Dies 15 i 16 - TRAVESSADA MATAGALLS - MONTSERRAT, a cárrec del 
club Excursionista de Gracia. Per a més informació. Secretaria de la 
S.E .A.C, dimarts i divendres, de 10 a 11 de la nit. 

Dia 22 - A les 7 de la tarda: Inauguració de TEXPOSICIO DE RETRATS AL 
PASTEL, PINTURES A L'OLI I DIBUIXOS, de la nostra vilatana Imma 
Sola. Restará oberta del 22 de setembre al 7 d'octubre, amb el següent 
horari: Feiners, de 7 tarda a 9 del vespre. Festius, de 12 del migdia a 2 
de la tarda i de 6 tarda a 9 del vespre. 

Dia 23 - EXCURSIO PER LA COSTA BRAVA I BLANES. Visita al Jardí 
Botánic, pujada al castell de Sant Joan, coll i ermita de santa Bárbara, 
camí vell de Santa Cristina, La Boadella, Punta d'en Sureda i platja de 
Fanals. (Remudada al mar). Retorn a Blanes en "golondrina". 
Bonica excursió que permet recórrer un deis més atractius trossos de la 
costa Brava, combinant mar i muntanya. Animsl Places limitades. 
Vocal: Baldomer Parera. 

Dia 7 d'octubre - XXIV MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL DE REGU-
LARITAT DE CASTELLAR 
En el próxim Butlletí publicarem les notes i detalls de la mateixa. 

NOTA 
Hem rebut de la Conselleria de Sanitat de TAjuntament de Castellar, el 
comunicat que publiquem a continuació: 
"Es posa en coneixement de tots els castellarencs, que després deis análisis 
efectuats aquesta setmana, I'aigua de la font de CATAFAU ja és POTABLE 
Castellar del Vallés, 16 de juliol del 1984". 
Ho fem avinent per a coneixement d'excursionistes i persones interessades en 
passar un dia d'esbargiment per aquells verals. 
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