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Després de travessar l’intensa boira
d’Osona,
ens
retrobem
amb
els
companys arribats des de mil indrets,
davant del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses, inicialment conegut com
Sant Joan de Ripoll.
Iniciem la visita guiada per un jove i
eixerit guia que ens informà amplia, i
extensament, de les característiques i
de la història del lloc. Farem un breu
resum.
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Claustre del monestir de Sant Joan

El monestir fou fundat l’any 887 pel compte Guifré el Pelós i la seva muller
Guinedilda, per tal que fos el lloc de formació de la seva filla Emma. Les
monges van ser expulsades en l’any 1017. Amb posterioritat, entrà a
formar part de la llegenda del Comte Arnau, que fa pocs mesos ha estat
ben recollida en dos audiovisuals que vàrem poder veure en el restaurat
Palau de l’Abadia contigu al monestir. De l’església destaquem la bellesa
de les imatges que constitueix el grup escultòric del davallament,
usualment anomenat “El Santíssim Misteri“ per haver conservat al front
del Crist una sagrada hòstia durant set segles. És un conjunt de gran
qualitat i l’únic del seu tipus que s’ha conservat al lloc original.
Fem cap a Ogassa, on els organitzadors ens tenen preparada una
interessant visita a les antigues mines de carbó, concretament a la Mina
Dolça, on constatem la diferència de mètodes i enginy emprats en
l’extracció, entre uns i altres temps, amb el suport de la documentació i
maquetes del museu de les mines. Malauradament no s’ha pogut
conservar bona part dels edificis i l’estructura de vies i l’enginyós sistema
de plans inclinats que facilitava el transport de material. Una pena.
Feixucs per alçar-nos de taula, ens desvetlla la frescor de la climatologia
d’Ogassa i iniciem la pujada per la pista que ens porta a la capella
romànica de Sant Martí de Surroca, situada al vessant de migjorn de la
serra Cavallera, a 1300m. d’altitud.
Es composa d’una sola nau
rectangular, coberta amb una volta de canó seguit, reforçada per un arc
toral i capçada a llevant per un absis de planta semicircular.
Retrocedim per la mateixa pista, sobre les nostres passes i enfilem la
pista que ens porta a la també romànica, església parroquial de Sant Martí
d’Ogassa. situada a l’extrem nord-occidental del terme municipal, a 1370
m. d’altitud i a la vista del Taga. Refeta per Joan Oriol, senyor d’Ogassa,
fou consagrada el 8 de febrer de 1024 per l’abat Oliba.
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El monòlit en memòria de Lluís M. Xirinacs

Ja curts de claror, per la caiguda de la tarda, però amb una magnífica
posta de sol, arribem al paratge de la Tuta del Pla de Can Pegot, per
recordar la figura del patriota, ex-consiliari escolta Lluis Maria Xirinacs, al
lloc on va morir l’agost de 2.007. Aquest indret, on s’hi ha collocat un
monòlit en la seva memòria, ha esdevingut una mena de “quilòmetre
zero” cap a la independència de Catalunya.
El monòlit de granit amb una “X” accentuada simbolitza la figura i lluita de
Lluís Maria Xirinacs per a la nació catalana. L’escultura és obra de l’artista
Jaume Rodri, amic íntim de Xirinacs, que ha explicat que el símbol de l”X”
accentuada el va treure d’un dels llibres inèdits de Xirinacs titulat “Història
d’una “x”. En aquest llibre explicava que els xinesos utilitzen el símbol de
l”X” accentuada per representar els homes rectes i bons.
El bloc de granit pesa sis tones i per la banda de sota el matemàtic Jordi
Bosch ha fet gravar unes coordenades que indiquen el punt exacte d’una
àmfora que està enterrada amb les obres completes d’en Xirinacs
digitalitzades.
Nosaltres rodejant amb silenci el monòlit, llegírem l’Acte de Sobirania que
ell deixà escrit, resàrem una pregària i amb emoció continguda cantàrem
“Els Segadors” i “L’hora dels adéus”.
Mentre contemplàvem com culminava la posta de sol, sabíem que un nou
dia ens esperava.
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Feia temps que els nostres cors no bategaven tan acompassadament...
ACTE DE SOBIRANIA
He viscut esclau setanta-cinc anys
en uns Països Catalans
ocupats per Espanya, per França (i per Itàlia)
des de fa segles.
He viscut lluitant contra aquesta esclavitud
tots els anys de la meva vida adulta.
Una nació esclava, com un individu esclau,
és una vergonya de la humanitat i de l’univers.
Però una nació mai no serà lliure
si els seus fills no volen arriscar
llur vida en el seu alliberament i defensa.
Amics, accepteu-me
aquest final absolut victoriós
de la meva contesa,
per contrapuntar la covardia
dels nostres líders, massificadors del poble.
Avui la meva nació
esdevé sobirana absoluta en mi.
Ells han perdut un esclau.
Ella és una mica més lliure,
perquè jo sóc en vosaltres, amics!
Lluís M. Xirinacs i Damians

Dedicació de la basílica
de la Sagrada Família
Joan Millán

Poques vegades un fet succeït a casa
nostra ha tingut tanta repercussió, a
nivell dels mitjans de comunicació,
com la retransmissió per televisió a
tot el món de la inauguració del
Temple de la Sagrada Família.
La presència del Papa Benet XVI per
presidir la dedicació del Temple
contribuí a
donar
encara
més
importància a l’esdeveniment.
Sobre l’aspecte del Temple, ara ja
Basílica, no podem afegir rés als
repetits elogis que s’han rebut
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d’arreu, i que han servit per apagar les crítiques que de tant en tant es
deixaven sentir des de diversos sectors. Si hi afegim que és l’obra o
monument més visitat de la ciutat sense que li hagi costat ni un euro...
Però no és això el que aquí volíem ressaltar. És el paper clau que durant
molts anys ha significat la participació de quatre antics escoltes i socis del
nostre Grup: Jordi Bonet, Jordi Faulí, Antoni Caminal i Mn. Lluís
Bonet. En aquest cas, ens atrevim a dir que sense ells, i especialment
sense la tossuderia, l’empenta i l’entrega d’en Jordi Bonet, avui no
veuríem les belles imatges que ja admira tothom. Recordem també que al
llarg d’aquests anys el Grup ha fet diverses visites per veure l’evolució de
les obres i sempre ens han acompanyat les seves explicacions.
És una satisfacció per a nosaltres poder comptar amb ells i compartir com
a cristians, catalans i escoltes tants sentiments.
La nostra felicitació més sincera i ànims per continuar!
Hi tornarem!

Nou cançoner
Acaba de publicar-se el cançoner Tia - ia - ó,
on hi ha 25 cançons molt divertides, amb la
lletra, partitura i acords.
Moltes són danses populars o popularitzades,
acompanyades de l'explicació de la forma de
ballar-les, també hi ha cànons, cançons de
repartir i jocs cantats.
És un cançoner que pot ser molt útil als grups
escoltes, esplais, escoles, etc.
El cançoner incorpora un CD amb totes les
cançons, ben cantades i musicades amb
flautes, guitarra, violoncel i percussió.
Dades:
Cançoner TI - IA - Ó. Margarida Barbal i Rodoreda i Joan Carles Martinez i Prat
Distribueix: DINSIC Distribucions Musicals, S.L. Santa Anna, 10, E 3a - 08002 Barcelona
tel. 93.318.06.05
e-mail: dinsic@dinsic.com
www.dinsic.cat
A Barcelona es ven a:
- DINSIC
- Llibreria Catalònia
- Audenis
- Beethoven
El preu de botiga és de 15 €, inclou el CD i el cançoner.
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Divendres, 28, a les 8 del vespre,presentació del llibre Karl Löwith.
Saviesa i escepticisme, del Dr. Joan M. Puiggròs i Mosolell, membre del
grup Antics Escoltes i Guies. A la Sala Joan Brillas del Centre Cultural
L’Avenç, d’Esplugues de Llobregat (c. Àngel Guimerà 27-29).
Febrer

Dissabte, 19.- Dissabte cultural i Assemblea
Programa
A tres quarts de cinc de la tarda, trobada davant la porta principal
de la Basílica dels Sants Just i Pastor, de Barcelona.
A les cinc, visita a la Basílica i el seu arxiu, acompanyats per
l’arxiver Sr. Josep Capdevila.
A dos quarts de set, Assemblea al Centre Cívic Pati Llimona, carrer
Regomir, 3.
Rebreu la convocatòria dels dos actes per correu postal.
Març
Dissabte, 12.-Descoberta de Primavera: El Baix Camp
Divendres, 25 a dissabte, 26.- Trobada d’Antics Escoltes de Catalunya,
Mallorca i València, a València.
Abril
(Data a confirmar).- Lliurament dels XXV Premis Jaume Ciurana.
Maig
(Data a confirmar).- Dissabte cultural.
Juny
Dissabte, 18 i diumenge, 19.-Descoberta d’estiu: La Noguera.
Octubre
Dissabte, 22.- Descoberta de tardor: L’Espluga de Francolí.
Novembre
(Data a confirmar).- Dissabte cultural.

6

IX Trobada
d’Antics Escoltes
de Catalunya, Mallorca i València
Programa resumit:
Divendres, 25, a les 10 del matí,
Recepció i visita al Centre Scout Serra
Calderona.
A les 18, sortida cap a Xàtiva.
A les 20, Taula redona: Finançament de
les associacions.
A les 21,30, Sopar.
Dissabte, 26, a les 9, Sortida amb
autocar cap a Bocairent.
A les 19, Passeig per Xàtiva. Sopar al
Castell i actuació d’Andreu Valor.
Diumenge, 27, Programa opcional.
A les 9, visita turística a Xàtiva.
A les 14, dinar i comiat.
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