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Feia mesos que Catalunya patia set. Era l’hivern més sec dels darrers vint anys i
els nostres estimats homes del temps (Mauri, Eliseu, Molina,...) patien de valent
perquè no podien repetir allò tan espectacular: “... i les temperatures cauran en
picat”.
Però anem al gra. Tot el que no ens havia plogut en quinze anys de fer
“Descobertes”, la mare natura va decidir que el dia adequat per compensar-ho
havia de ser el dissabte 12 de març de 2011. I així va ser. Més de 200 litres
per metre quadrat van caure sobre els soferts paraigües dels 43 esforçats
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expedicionaris que, sense espantar-nos, ens vàrem trobar a la Pedrera romana
del Mèdol per iniciar la sortida.
D’aquesta pedrera es calcula que es van extreure
50.000 m3 de lumaquella miocènica (perdoneu el
tecnicisme) de color groguenc daurat molt
característic, que van permetre construccions tals
com les muralles de Tarraco, l’aqüeducte, l’Arc de
Berà, el Coliseu i posteriorment la Catedral. Veure
aquell immens sot i l’impressionant agulla de 16
metres d’alçada com a testimoni mut de la feina
que centenars d’obrers varen fer durant molts
anys, és també una lliçó d’història. L’incendi que
va tenir lloc fa un any, si bé ha destruït
l’esponerosa vegetació que hi havia, permet ara
una visió més diàfana del conjunt.
Els nostres vehicles es van dirigir després cap al
castell-monestir
d’Escornalbou.
La
nostra
Escornalbou sota la pluja
reconeguda
capacitat
d’orientació
en
les
condicions més adverses va fer que, malgrat la boira impenetrable i la pluja
apocalíptica, tots els expedicionaris arribéssim al lloc previst.
Les Serres del Mestral són poc conegudes, però cada dia
desperten més interès pels bells paisatges que amaguen
i llocs històrics com aquest d’Escornalbou. El castell està
documentat ja a mitjan del segle XII i fou la seu d’una
canònica agustiniana fins a les acaballes del segle
XVI. Després va passar a mans dels franciscans que hi
van residir fins a la desamortització de Mendizabal.
Restà en l’abandó durant quasi un segle de forma que el
temps i els vàndals el van convertir pràcticament en
ruïnes. A principis del segle XX el va comprar el
diplomàtic Eduard Toda que va fer una reconstrucció
“sui generis”, ja que si bé va aprofitar totes les restes i
Eduard Toda
conservà l’església, en realitat va edificar una nova
residència senyorial, on va situar les seves colleccions (gravats, ceràmica,...) i
en especial una important biblioteca de la que només hi ha en l’actualitat una
petita part. El gruix principal va passar a Poblet, lloc on es va retirar Toda els
darrers anys de la seva vida.
La visita guiada ens va permetre
veure amb tranquillitat tot el conjunt.
Únicament ens va faltar poder pujar
fins a l’ermita de Santa Bàrbara
situada a pocs metres de distància, i
que permet divisar un panorama
sensacional sobre les terres del Camp
de Tarragona. La pluja torrencial i la
boira ens van privar d’aquest premi.
60.000 volums havien format la biblioteca
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L’ermita

Una vegada satisfeta la nostra ànsia cultural, els vehicles
ens van portar per unes carreteretes ignotes fins a l’ermita
de la Mare de Déu de la Roca al terme de Mont-Roig del
Camp. S’alça sobre una roca vermellosa erosionada a 300
metres d’altitud i encara a sobre de l’ermita es troba la
capella de Sant Ramon que, tota emblanquinada servia als
mariners per orientar-se. Però en aquesta ocasió cal
reconèixer que l’objectiu primari era procedir a degustar
una calçotada que avui dia quasi s’ha convertit en un acte
litúrgic anual pels ceballuts catalans (i catalanes).

Mentre esperàvem, ja asseguts a taula, vàrem tenir temps
d’escoltar les percepcions obtingudes del viatge a Cuba que acabaven de
realitzar en Miquel Verdaguer i la Julita Niubó, que van ser resumides en
l’anterior CALIU. Recordem que el nostre grup d’Antics Escoltes i Guies fa una
aportació econòmica per reforçar l’ajuda que el P. Genís Samper els hi porta
anualment.

Del dinar només direm que va ser un doble motiu de fruïció: gastronòmica i de
companyonia que es va allargar quasi fins les sis de la tarda. Després tornada
amb pluja, molta pluja. 

•

Està a punt de sortir un número especial del CALIU sobre la Trobada de Xàtiva.
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Una bona notícia: més cançoners
Després de la presentació del nou cançoner Tia-ia-ó que vàrem fer al número de
gener del CALIU, avui tenim la satisfacció de presentar-ne dos més: “50 anys
100 cançons” i el “Cançoner Escolta i Guia”.

50 ANYS 100 CANÇONS.
De la Vella xiruca a Mar Mur, passant per Les rondes de vi.
Amb aquest títol, l'editorial badalonina Pont del Petroli ha publicat un llibre amb un
centenar de lletres de cançons de Joan Soler i Amigó. Creacions o adaptacions al
català fetes des de principis dels seixanta a l'actualitat.
Des de les típiques cançons d'excursionisme, com la Vella xiruca, d'on ha derivat el
nom de "xiruquers" aplicat als seus practicants, fins a moltes del moviment folk i de
protesta. Inclou cançons del grup Falsterbo-3, espirituals negres, adaptacions al català
de cançons de Jacques Brel; i d'altres de més recents, com Pau i treva i Mar mur, de
l'entorn de Tradicionàrius, de l'Ateneu Artesà de Gràcia. Inclou lletres de cançons
publicades en els cançoners Uellé, Iukaidí, Folk song, Negro spirituals i les 1a i 2a.
Ronda de cançons, etc.
És un goig poder trobar juntes en aquest volum les lletres de tants cançons que hem
cantat i estimat.

EL “CANÇONER ESCOLTA I GUIA” DE LA DEMARCACIÓ
DE MANRESA
La Demarcació de Manresa de MEiG ha publicat aquest
nou cançoner, de 327 pàgines, amb 590 cançons de
totes les temàtiques:
- Infantils
- Populars i popularitzades
- Escoltes
- Esquirols
- Folk
- Danses
- Havaneres
- Autors
- Rock català
- Internacionals
- Dibuixos animats i sèries
- Beneïr taula
La majoria de cançons porten els acords per a
guitarra. Costa 6,5 euros i es pot demanar a la Dem.
Manresa: manresa@escoltesiguies.cat 

Avís:
Podeu consultar, i baixar, si voleu, la Memòria 2010 de la Fundació Josep Sans
per internet a l’adreça següent (copieu i enganxeu):
http://www.fundaciojsans.cat/sites/default/files/Memoria_FJS_2010_web.pdf
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“El cas dels catalans”
El 20 de juny del 1705, durant la Guerra de Successió, a la ciutat de Gènova, els
comissionats catalans Domènec Perera i Antoni de Peguera i l'enviat de la reina
Anna d'Anglaterra, Mitford Crowe, van signar un pacte pel qual la corona anglesa
prometia “la seva garantia perpètua per a assegurar els privilegis i lleis del
Principat”, en moments en què la nació catalana lluitava contra els exèrcits
espanyol i francès per salvaguardar la seva llibertat i el seu sistema
constitucional, que va ser finalment suprimit pels decrets de Nova Planta.
La corona anglesa, malauradament, no va complir el seu compromís i deixà el
poble català a la seva mercè en manifesta inferioritat davant dels ocupants. Ja el
mateix 1714 diputats anglesos van fer sentir la seva protesta pel que s'anomenà
“el cas dels catalans”.
El 14 de juliol de l'any 2010, catorze diputats al Parlament de Westminster
representants dels pobles del País de Galles, Escòcia, Irlanda del Nord i
Anglaterra, van presentar una moció perquè el Parlament britànic aprovés un
acord de suport al dret de Catalunya de decidir el seu propi futur i esdevenir un
poble lliure entre els pobles lliures de la terra. El text de la moció fou el següent:
«Aquesta Cambra constata que més d'un milió de persones varen assistir a la protesta de Barcelona del 10 de
juliol de 2010 a favor dels drets de Catalunya; acull amb satisfacció la continuïtat del debat sobre la constitució
de Catalunya; accepta que Catalunya és una nació; reconeix que els resultats de les consultes sobre la
independència han obtingut una majoria favorable; mostra la preocupació pel fet que la voluntat democràtica
del poble de Catalunya expressada al referèndum del 2006 sobre l'Estatut d'Autonomia fou desautoritzada pel
poder judicial de Madrid en sentència de juny de 2010; fa palesa la seva afegida preocupació de que futurs
desenvolupaments constitucionals a Catalunya que tinguin lloc amb el suport del govern i el poble de Catalunya
topin amb revisions judicials per part d'organitzacions que no són neutrals ni independents; i reclama que
l'Estatut del 2006 sigui dut a terme tal com fou referendat a les urnes i que s'ha de permetre als residents de
Catalunya el dret a determinar democràticament el seu propi futur.»

Com a mostra de reconeixement i d'estima s'ha endegat una campanya de
recollida d'adhesions que es faran arribar personalment als diputats britànics. Les
adhesions poden fer-se a través d’aquesta pàgina web casdelscatalans.cat.
Tenint en compte l’acord pres en la darrera Assemblea del nostre grup d’Antics
Escoltes i Guies, l’Equip Coordinador va decidir adherir-se a aquesta campanya i
així es va fer el dia 27 d’abril passat.

75 anys d’un campament
El proper mes de juliol farà 75 anys que Mn. Antoni Batlle portà els seus
minyons de muntanya a la Pica d’Estats, el cim més alt de Catalunya. Varen
sortir de Barcelona el 16 de juliol i mentre eren a la Vall Ferrera esclatà la
guerra.
A la Pica van plantar-hi una creu que hi restà més de 30 anys. Amb motiu de la
celebració del centenari de Mn. Cinto Verdaguer s’hi va installar una segona creu
idèntica a la primera, que també va desaparèixer. Ara n’hi ha una tercera, de 400
quilos de pes.
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Fa 25 anys, i dins dels actes de la B.O. del Centenari. l’Associació d’Antics i
Amics de MEGSJC i la Unió Excursionista de Catalunya van construir al Pla de
Boet una font dedicada a Mn. Batlle.
Per celebrar aquests actes i retre homenatge a Mn. Batlle i els seus minyons
farem, els dies 16 i 17 de juliol, una Trobada d’amistat al mateix lloc on el
campament es veié frustrat per l’inici d’una guerra incivil.
Recordeu que podeu trobar la història de l’ascensió a la Pica d’Estats de l’any
1936 al Monogràfic nº 1 (suplement del CORREU) a:
http://www.fundaciojsans.cat/sites/default/files/editor/Capitol_01_DEF.pdf



Maig
Dissabte, 21.- Dissabte cultural: Badalona
Dilluns, 23.- Lliurament dels XXV Premis Jaume Ciurana.
Juny
Dissabte, 18 i diumenge, 19.-Descoberta d’estiu: La Noguera.

Juliol
Dissabte, 16 i diumenge, 17.- “75 anys d’un campament”. Al Pla de Boet
(Àreu, Vall Ferrera).
Octubre
Dissabte, 22.- Descoberta de tardor: L’Espluga de Francolí.
Novembre
(Data a confirmar).- Dissabte cultural.
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www.fundaciojsans.cat/node/42

