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Descoberta de primavera: Visita a Elna i Ribesaltes

Text: Joanjo Bosquet / Joan Millán

Fotos: Carles Montoriol i Josep Suárez

Durant el viatge en Josep Puig ens explica 
l’origen i les finalitats de l’Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura Catalana 
(IPECC), la motivació de la descoberta que 
farem i el seu programa, i finalment una 
breu història del Principat de Catalunya per 
a contextualitzar les visites.

En Josep a base d’explicar bé, sense 
filtres, i moltes vegades la nostra història, 
la domina perfectament i a molts de 
nosaltres feina teníem per recordar tants 
noms, fets, interessos i dates.

En arribar a Salses, l’autocar ens deixa 
una mica apartadets del Castell, però 
superem poc a poc les dificultats de 
mobilitat. 

El Castell de Salses.

A les 11:15 el guia Joan Lluís ja ens estava 
esperant sorprès per la puntualitat, ens 
comenta que la visita la farà en català. Ell 
és fill de Perpinyà i també te orígens 
andorrans.



El dissabte 18 de maig ens trobem 
puntualment davant la porta de la 
Universitat de Barcelona a les 7h 30, per 
agafar l’autocar que ens durà a Salses 
(límit Nord de les terres de parla 
catalana).

Posats en marxa, es presenta en Josep 
Puig com a membre de l’IPECC i el seu fill 
Josep, que ens faran de guies i 
organitzadors durant els dos dies.

A Sant Celoni parem un moment per a 
recollir els companys Carles i Elvira, i en 
l’aturada tècnica a l’àrea de servei de 
l’Empordà ens trobem la Teresa i en 
Jordi. 

Finalment ja som el grup complert dels 
42, per donar tranquil·litat a en Josep 
“júnior”, que serà el responsable de 
comptar-nos cada vegada que tornem a 
pujar a l’autocar.

A
ct

iv
it

a
ts

A la plaça d’armes del castell. Foto: Josep Suárez
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És aleshores que el castell perd la seva 
importància estratègica i nosaltres una part 
del nostre país.

Lluís XIV de França el converteix en presó
el 1682. Vauban preveu destruir-ho, però el 
cost és tan gran, que el restaura 
parcialment cap al 1700.

Finalment el castell se salva de la 
destrucció gràcies a la seva incorporació al 
llistat de monuments històrics el 1886.

Des de el pati estant, el guia ens va 
assenyalant les cavallerisses que podien 
acollir 300 cavalls, la capella dedicada a 
sant Sebastià i els dormitoris de la cara 
nord.

Gràcies al seu nou disseny arquitectònic, el 
castell era capaç de resistir l’artilleria 
moderna i acollir una guarnició de 1500 
homes. Les seves importants dimensions 
de 110 metres per 84 dissuadien de 
qualsevol possible assalt.

Per fer-nos una idea millor, el guia ens va 
fer pujar a la terrassa del costat sud a on 
vàrem admirar el massís de les Corberes, 
l’antiga frontera amb Catalunya, i els 
Pirineus, la frontera actual. Vàrem observar 
com es dominava la plana del Rosselló i 
l’antic camí que anava de Perpinyà a 
Narbona seguint l’antiga Via Domícia. 



Per començar, ens concentra a la plaça 
d’armes del castell  on hi ha possiblement 
la visió de conjunt més complerta. Al 
costat del pou cisterna que recollia les 
aigües pluvials destinades al consum dels 
homes de la tropa i dels animals, ens 
relata una breu història del castell i ens 
assenyala les diferents parts de que 
consta.

El castell per la seva situació era la porta 
entre Catalunya i França, per això ha 
tingut tants canvis de mans. El va fer 
construir el rei Ferran II el Catòlic l’any 
1497 amb l’objectiu de controlar el pas 
estret que comunicava França i el regne 
de Catalunya-Aragó. 

Ja el 1503 van tenir de resistir un primer 
setge quan el castell encara no era 
acabat.

Els francesos prenen el castell per 
primera vegada el 1639 i els catalans el 
recuperen el 1640. Després de la Guerra 
dels Segadors l’exèrcit francès pren 
Perpinyà, i Salses assetjat capitula el 
1642.

Finalment pel Tractat dels Pirineus del 
1659, el Rosselló és cedit a França i la 
frontera es trasllada als mateixos 
Pirineus. 
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A la terrassa. Foto: Carles Montoriol
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En el recorregut visitem la cambra del 
governador que servia a la vegada 
d’allotjament i de post de comandament. El 
menjador, amb una xemeneia de pedra de 
l’Empordà. 

I el magatzem o reserva que va ser 
transformat en polvorí al segle XIX. 

A  la planta baixa passem pel costat de la 
presó i sortim al reducte que acull tots els 
serveis necessaris per una guarnició: 
infermeria, cambra de comportes, forn de 
pa, lleteria, i estable. 

D’aquí sortim a la plaça d’armes i ens 
acomiadem  del guia.

Tornem on l’autocar està aparcat. 
Aprofitant  bancs, ombres, i gespa ens 
disposem a dinar de pícnic i rapidet ja que 
a les 13:30 l’autocar té de sortir cap a Elna.

Arribem  a la Maternitat d’Elna una mica 
tard i hem de començar la visita. 

Abans però, ens presenten la gran persona 
de la trobada, la Daniela Grau.



De la terrassa podíem veure la barbacana 
i la mitja lluna per on havíem entrat, 
transformada ara en la recepció i el gran 
fossat de 15 a 20 metres d’ample.

També des de la terrassa observem la 
torre de l’homenatge, el reducte i la 
terrassa del reducte, tota una fortalesa 
dins de la fortalesa.

Abans d’entrar a la galeria en Joan 
pregunta al guia el perquè combinaven la 
pedra amb els cairons per a fer els murs. I 
el guia respon: per una qüestió d’estètica i 
prestigi. Resposta dubtosa al meu 
entendre. Sembla més per una qüestió de 
disponibilitat de materials, facilitar 
solucions constructives, i un munt 
d’equips de treball heterogenis.

Continuem la visita accedint a la torre 
d’artilleria sud-oest a través d’una galeria. 
I podem contemplar la xemeneia de 
ventilació, per extreure el fum que 
provocaven els canons quan disparaven. 

Per un costat de la galeria arribem a la 
torre de l’homenatge, que s’utilitzava com 
a últim refugi, aïllat mitjançant ponts 
llevadissos, i assegurava la seva pròpia 
defensa. Tenia set nivells. 
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A les entranyes del castell. Foto: Carles Montoriol
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Paral·lelament, Eidenbenz també establí
uns acords amb els responsables dels 
camps a fi d’instal·lar uns barracots per a 
allotjar les futures mares unes setmanes 
abans d’ingressar a la Maternitat.

Un cop acabades les obres de rehabilitació
de la casa, el desembre del 1939 entraven 
les primeres vuit dones embarassades 
provinents de barracots d’Argelers i Sant 
Cebrià.

En el primer pis havien habilitat una sala 
que es feia servir per als parts i una altra al 
costat per a deixar-hi els bressols. Al 
segon pis les mares anaven repartides en 
quatre àmplies habitacions. A cada 
habitació hi havia entre sis llits i deu.

El 7 de desembre del 1939, naixia el primer 
dels 597 nadons que veieren la llum a la 
Maternitat. Els anys 1940 i 1941 van ser 
els de màxima activitat, amb una mitjana 
de vint naixements al mes.

A les acaballes de l’any 1941, la Maternitat 
passa a dependre de la Creu Roja Suïssa i 
va continuar endavant fins a la Pasqua del 
1944, quan els alemanys van clausurar el 
servei.

L’edifici va estar abandonat fins que als 
anys 90 el va adquirir un artesà per 
establir-hi el seu taller de vitralls. 



La Maternitat suïssa d’Elna.

Per començar, la guia ens passa un vídeo 
molt complert sobre la història de la 
Maternitat , per desprès visitar l’edifici al 
nostre aire.

En el vídeo hi ha una gran exposició de 
l’exili i les condicions deplorables als 
camps de refugiats d’Argelers i Sant 
Cebrià de Rosselló. Les dificultats de les 
dones embarassades per donar a llum i 
aconseguir que sobrevisquessin.

Per a compensar la passivitat de l’ajuda 
social francesa vers els refugiats, 
Elisabeth Eidenbenz va impulsar des de 
l’Associació d’Ajuda Suïssa als nens 
víctimes de la guerra la creació d’una 
maternitat a fi d’assistir les dones 
embarassades recloses als camps de 
concentració. Per materialitzar-ho ella es 
va fixar en un gran casalot abandonat que 
per la seva proximitat als camps de 
refugiats era perfecte. 

El castell d’en Bardou (de la família del 
creador de la fàbrica del paper de fumar), 
que era com s’anomenava aleshores, 
estava bastant malmès. L’Elisabeth va 
consultar a Zuric si hi havia recursos 
econòmics per a rehabilitar la casa, i 
afortunadament va ser que sí. 
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La Maternitat suïssa. Foto: Josep Suárez

La guia explica la història de l’edifici. Foto: 
Carles Montoriol
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El 1975 es va retirar a Rekawinkel 
(Àustria), i va morir el 23 de maig de 2011 
als 97 anys.

Finalment ens acomiadem de la Maternitat 
i pugem a l’autocar, on la Daniela destaca 
la figura de la Elisabeth com a protestant i 
no catòlica, en el servei i entrega als altres.

Que des de llavors ençà, durant seixanta 
anys, la història de la Maternitat d’Elna i de 
la seva directora ha estat inexplicablement 
oblidada al nostre país. Ella mateixa, filla 
d’Elna i mestra no va saber res de la 
Maternitat fins la dècada passada.

Els polítics del país han passat 
olímpicament, però gràcies a un alcalde 
comunista d’Elna la Maternitat es va salvar 
el 2004, i aquesta persona es diu Nicolau 
Garcia.

Un cop en Josep (júnior) ens ha comptat a 
tots, dona el senyal al conductor per anar 
cap a Perpinyà. Durant el camí en Josep 
(sènior) ens comenta l’estratègia a seguir a 
Perpinyà per no perdre temps. Com la 
Casa de la Generalitat està situada al 
centre històric de la ciutat, l’autocar es veu 
obligat a aparcar al Bulevard Wilson. Als 
companys amb mobilitat reduïda se’ls 
acosta amb taxi.

Casa de la Generalitat.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà és la 
delegació del govern de la Generalitat de 
Catalunya a Perpinyà. Va ser inaugurada 
al setembre del 2003 pel president Jordi 
Pujol.

La Daniela ens descriu apassionadament i 
amb tot detall, la situació política i social de 
la Catalunya Nord. La conclusió és que els 
catalans de la Catalunya del Nord estan 
pitjor que els catalans de la Catalunya del 
Principat, en quant al seu reconeixement 
per part de les forces polítiques actuals i de 
sempre.



Allà va conèixer casualment el 2001 Guy 
Eckstein, d’ascendència jueva, que era un 
dels nens que havia nascut a la 
maternitat, i li va explicar la història de 
l’edifici, desconeguda per ell. 

Junts van decidir buscar l’antiga 
infermera, i el 2002, la història perduda en 
l’oblit va sortir a la llum quan l’ajuntament 
va decidir fer un homenatge institucional a 
Elisabeth Eidenbenz. Des de llavors ha 
rebut diverses distincions internacionals. 
El 14 de juliol del 2004, l’ajuntament de la 
vila va anunciar l’adquisició de la 
maternitat, per conservar-ne la memòria.

Com a cloenda de la visita la guia ens va 
passar un altre vídeo, que era una 
entrevista que se li va fer a l’Elisabeth 
Eidenbenz poc temps abans de morir. 
Una entrevista entranyable  on es veia el 
seu coratge, senzillesa, humilitat, i 
humanitat.

L’Elisabeth va néixer a Zuric l’any 1913, 
filla d’un pastor protestant. Va formar part 
dels moviments socials suïssos 
relacionats amb el Servei Civil 
Internacional. Era mestra, i va formar part 
d’un cos de voluntaris de la filial de l’SCI 
Ajuda Suïssa als Nens de la Guerra Civil, 
desplaçats a l’Estat espanyol el 1937 per 
a portar a terme tasques d’ajuda 
humanitària.
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Elisabeth Eidenbenz. Foto: Carles Montoriol
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Finalment ens acomiadem de la Daniela, i 
en Josep ens recomana que sopem pel 
barri en grups petits per no desorganitzar 
els petits locals. Quedem astorats veient 
que en un dissabte a la tarda, la majoria de 
locals estan tancats, i de tenir certes 
dificultats per a trobar lloc.

Un cop sopats  tornem a l’autocar. En 
Josep (junior) ens torna a comptar, i 
finalment cap el hotel “Kyriad Perpignan 
Sud” amb ganes de descansar després 
d’una jornada més que intensa. Al dia 
següent diumenge, ens llevem amb unes 
vistes del Canigó nevat impressionant. 
Esmorzem ràpid perquè l’autocar surt a les 
9h puntualment cap a Elna.

Situats a la plaça de l’Església ens trobem 
la Daniela que no ens deixa contemplar la 
porta de la catedral, perquè la comentarà
ella després de la visita. Anem doncs cap a 
la catedral ja que només ens queda 
escassament una hora per la missa.

Catedral d’Elna.

A la catedral ens dividim en dos grups, un 
començarà pel claustre mentre l’altre visita 
la basílica.

França és molt centralista i intenta ignorar 
i que s’oblidi la identitat catalana. Ja 
deixant de banda la història passada, ens 
exposa fets actuals que van en contra 
dels drets humans i dels pobles. 

També ens comenta la situació social 
actual de desigualtats i decadència al 
Rosselló. Venen immigrants d’altres parts 
de França pensant que aquí estaran millor 
i no és cert. L’estat no inverteix i la regió i 
la regió es una de les més pobres del país 
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Daniela Grau, durant la seva intervenció. 
Foto: Josep Suárez

L’altar major de la catedral. Foto: Josep Suárez



8

Sota el presbiteri hi havia una cripta que 
fou suprimida quan es va construir l’actual 
baldaquí. A l'interior hi ha una pica 
beneitera  que reaprofitava un tambor de 
columna romana.

El claustre es presenta sota la forma d’un 
quadrilàter irregular. Cadascuna de les 
galeries es compon de quatre tramades 
marcades per tres pilars intermedis i dos 
d’angle entre els quals se situen dues 
columnetes adossades. Conserva l’estil 
romànic inicial, cosa que li atorga una 
perfecta unitat. Els elements purament 
romànics se situen al llarg de la galeria 
meridional. La majoria dels temes 
representats als capitells reprenen els dels 
tallers de Cuixà i de Serrabona en un estil 
més gràfic, de formes més regulars, i més 
precises. 

Finalitzada la visita guiada a la basílica i el 
claustre, ens distribuïm entre els feligresos 
per celebrar la única missa en català que 
es fa durant l’any. Tot un privilegi. Missa en 
memòria de la població d’Elna massacrada 
dins la catedral per les tropes de Felip III 
l’Ardit el 25 de maig del 1285.



La catedral romànica d’Elna, està
dedicada a santa Eulàlia i santa Júlia. La 
història de la catedral s’ha de relacionar 
amb la creació al segle VI del bisbat 
d’Elna. La catedral és, avui dia, l’única 
església subsistent d’un ampli conjunt 
catedralici que comprenia tres esglésies 
més. És designada com a mare de totes 
les esglésies del Rosselló i el Conflent. Hi  
han reconstruccions des dels segles IX 
fins el XII, època del bisbe Guillem Jordà
que comença a bastir el claustre actual, 
que no serà acabat fins el segle XIV. 

L’església catedral és un edifici de planta 
basilical amb tres naus, capçades  a 
llevant per tres absis semicirculars 
precedits d’arcs presbiterals. La nau és 
dividida en set trams, dividits per pilars 
compostos d’estructura complexa i força 
diferents entre ells. La nau central és 
coberta amb volta de canó de mig punt, 
reforçada per arcs torals.

Externament, l’absis principal presenta 
uns arcs cecs de tradició alt-medieval i 
sembla haver estat sobrealçat i reforçat 
per dos arcbotants. 
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Part del grup visitant el claustre. Foto: Josep Suárez
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És el record de l’atac de la catedral pels 
croats de Felip l’Ardit el 1285. La porta és 
del segle XIII, amb arc de mig punt, amb 
llinda i timpà nu.

Seguidament passem a un edifici adjacent 
a la plaça de l’església a on es faran els 
parlaments.

La introducció la fa Daniela explicant els 
fets del 25 de maig del 1285.

Després en Josep Puig va fer les 
salutacions  en representació de l’IPECC, i 
també la presentació d’en Nicolau Garcia i 
d’en Jordi Vera.

Nicolau Garcia va ser l’alcalde d’Elna quan 
l’ajuntament va adquirir  la Maternitat. Ell 
ens comenta com a polític que no hi ha 
gaire sensibilitat dins els partits per la 
qüestió de la identitat catalana i la prova 
està en l’absència dels càrrecs municipals 
en un acte com el d’avui. Però que “ell fa 
barrila dins del seu propi partit. Mica en 
mica hem d’anar sensibilitzant”.

En Jordi Vera és un activista català, que 
ens comprèn, però que  la seva activitat la 
concentra en el problema dels companys 
de la Catalunya del Nord.



La celebració comença amb la 
benvinguda que pronuncia la Daniela 
Grau: 

Agraeixo al nostre preuat  mossèn Andreu 
Oriol, arxipreste i canonge, que em 
permet donar-vos la benvinguda, amics i 
amigues, estimats germans del Principat 
de Catalunya, membres de l’Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura Catalana 
(IPECC) i de l’Associació Antics Escoltes i 
Guies, i agrair-vos l’honor que ens feu de 
venir a Elna el Dia de la Memòria per 
participar al recordatori de la Croada 
contra Catalunya i en particular de la 
matança de la gent d’Elna dins la 
catedral, incendiada el 25 de maig del 
1285 pel rei francès Felip l’Ardit.

<<Hi ha pedres que parlen; hi ha pedres 
que criden; hi ha pedres que gemeguen i 
ploren>>

Mossèn Andreu Oriol abans de començar 
la missa també fa una introducció
comentant el seu origen català.

Els cants durant la missa els va 
interpretar la Coral Santa Eulàlia d’Elna, 
acabant amb el cant del Virolai.

Un cop fora de la catedral i enfront de la 
façana de ponent, llavors sí, la Daniela 
ens comenta que ens fixem en la base 
dels brancals de la porta principal, 
visiblement afectats per un incendi. 
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Sortint de la catedral. Foto: Carles Montoriol



10

Finalment i amb un punt d’emoció vàrem 
cantar l’himne dels Segadors dirigits per en 
Jaume Busquets.

Per anar a dinar ens vàrem tenir de dividir 
en dos grups, per la capacitat dels 
restaurants.  El plat típic del Rosselló “les 
boules de picat” ens van deixar amb la 
panxa plena.

De nou corrents cap l’autocar perquè ens 
esperaven a les 16h al camp de 
Ribesaltes.

La migdiada va ser molt curta, però la 
tramuntana que ens va rebre al camp ens 
va deixondir.



Acte commemoratiu davant la làpida.

Acabades les intervencions vàrem anar a 
fer l’ofrena floral a la làpida col·locada als 
jardins de la catedral. Reproduïm el text:

1285
Destrucció d’Elna

per Phillipe le Hardi
Varen prendre la vila i van matar tots
els homes i forçaren totes les dones

que hi havia fins i tot sobre l’altar
Els francesos enderrocaren totes les

cases, no hi quedà gairebé una pedra sobre
l’altre, despullaren les esglésies i hi
calaren foc, i cremaren tota la vila, i
després la deixarem estar. Partiren

d’aquí tots junts amb gran goig i alegria.

Crònica de Bernat Desclot segle XIII

En homenatge            Novembre del 1985 
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Fotos: Carles Montoriol
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Crec que son prou conegudes, però veure 
“in situ” la magnitud d’aquest camp es 
impressionant. 

Només veure la superfície de la desèrtica 
extensió que ocupava (600 hectàrees, 
aproximadament com 600 camps de futbol) 
pot donar una idea del que devia ser la 
gran quantitat de fràgils  barracons dels 
quals només s’han conservat uns quants 
com a mostra. Cal imaginar les condicions 
de l’alimentació, la higiene, l’aigua potable, 
l’absència de clavegueres, el fred, el 
vent,... 

Aquest camp d’internament (o de treball, o 
d’acollida, o de trànsit, o de concentració, 
ja que no es  posen d’acord en quina era la 
seva finalitat) va estar en funcionament fins 
el 2007!

Es aleshores quan es decideix construir  el 
Memorial que ara es pot visitar. Les 
explicacions del guia van ser 
complementades pel recorregut per les 
galeries de les magnifiques i austeres 
instal·lacions del Memorial.

El nostre agraïment al Josep Puig per la 
perfecta organització de la sortida i molt 
especialment a la Gabriela Grau per les 
seves explicacions, la dedicació constant i, 
evidentment, per tot el que fa per mantenir 
viva la flama catalana en un entorn no 
gens fàcil 

Ribesaltes.

Joan Millán

Per culminar els dos dies de visita a la 
Catalunya del Nord, vàrem visitar el Camp 
d’Internament de Ribesaltes, un dels 
objectius del viatge.

Ja l’any passat un petit grup de socis va 
acompanyar als amics de l’IPECC en la 
visita anual a les terres del Rosselló i 
vàrem tenir l’oportunitat de veure les 
instal·lacions del camp. La impressió que 
ens va causar va provocar l’idea de que 
era necessari dedicar-hi una de les 
nostres sortides per tal de que fos més 
coneguda aquesta part d’una història poc 
coneguda.

No es clara la data d’inauguració d’aquest 
Camp d’Internament. Sembla que els 
inicis el situen al 1935 com a camp 
d’entrenament pels militars. Es al 1939 
quan junt amb altres camps com els 
d’Argelers, Sant Cebrià de Rosselló i 
Barcarès comencen a rebre, acabada la 
guerra, els 440.000 catalans i espanyols 
que creuant la frontera arriben a aquesta 
part del Rosselló que tenia només uns 
200.000 habitants.

No cal explicar les condicions en que 
arriben i en les que son acollits. 

A
ct

iv
it
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ts

Escoltant les explicacions del guia. Foto: Josep Suárez
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Text: Neus Sanmartí

A finals dels anys 60, Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi van començar el debat 
sobre si calia promoure unitats ‘mixtes’, 
formades per nois i noies. El canvi va 
començar des de baix, és a dir, diferents 
agrupaments acceptaven criatures dels 
dos sexes, tant a demanda de les famílies 
que no volien que els seus fills tinguessin 
activitats separades, com per un 
convenciment ideològic d’alguns caps que 
creien que calia anar cap aquí. L’any 
1969 ja n’hi havia més de 25 que tenien 
alguna unitat mixta.

No era un plantejament al que es donés 
suport des d’instàncies internacionals, ni 
que inicialment es promogués des dels 
mateixos moviments, però en el curs 
69/70 es va decidir organitzar una 
comissió que ho estudiés i es van 
començar a fer reunions conjuntes dels 
dos comissariats de forma regular. Tot i 
així, la fusió oficial no va ser fins l’any 
1975 i, en aquells anys, va ser un tema de 
debat continu.

El primer tema de discussió va ser sobre 
què enteníem per coeducació i la 
diferenciació entre una unitat mixta i una 
‘coeducativa’. Entre els papers d’aquella 
època hi ha moltes reflexions entorn al 
concepte, ja que es volia anar més enllà
de posar nenes i nens a fer activitats 
conjuntes. 

Precisament, en una recomanació del 
comissariat es deia “que cap agrupament 
es llenci a un treball de coeducació a 
través d’unitats mixtes sense haver-hi 
reflexionat prèviament de manera seriosa 
en consell d’agrupament“ (11.12.71). 

Es van discutir àmpliament els objectius 
de la coeducació i dèiem que “l’educació
dels nois i noies no es pot produir de 
manera harmònica, completa i equilibrada 
sinó es fa en el coneixement mutu i la 
col·laboració” i que només tindria lloc 
quan hi hagués una intenció educadora 
de les relacions entre els dos sexes. 
Algunes frases dels escrits d’aquella 
època que recullen la visió educativa a 
promoure, que són ben vàlids encara 
actualment, explicitaven: “La noia no ha 
d’estar sotmesa a l’home: tots dos tenen 
la mateixa dignitat personal”; “No hi ha 
d’haver prejudicis de cap mena en 
l’itinerari de creixement personal”; “Cal 
atendre i recolzar les exigències 
biològiques de cada un dels sexes i 
relativitzar tot el que sigui una divisió de 
funcions i especialització de treballs”; “Les 
relacions de convivència entre nois i noies 
han de portar tant a l’alliberament dels 
tabús que planen sobre el sexe, com de 
l’esclavatge que significa la banalització
de les relacions sexuals”, etc. etc.
Pensem que tota aquesta reflexió es feia 
en un marc de dictadura franquista i quan 
la gran majoria d’escoles separaven les 
noies i els nois.

Un dels problemes molt discutit va ser el 
de la necessitat de preservar la paritat 
entre nois i noies en la gestió de les 
unitats. 



Reproduïm a continuació el text que 
va preparar Neus Sanmartí pel 
CORREU i que, per limitacions d’espai, 
no es va poder publicar sencer.
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els nois acaparen els càrrecs i les noies 
tendeixen a no optar-hi. En canvi, quan 
l’organització és femenina sempre hi ha 
noies que assumeixen tasques de 
direcció i coordinació. Per tant, es va 
arribar a l’acord que, a tots els nivells i 
sense excusa, els càrrecs havien de ser 
paritaris. També es va intentar que no es 
perdés el nom de guies (noies) front al 
d’escoltes (nois), cosa que ha estat més 
difícil, ja que tot i que el nom es manté
conjunt, de fet tots parlem d’escoltisme i 
no afegim la paraula guiatge. 

No cal dir que també es discutia sobre 
aspectes pràctics del dia a dia com, per 
exemple, si els nois i noies havien de 
dormir a la mateixa tenda o no, i 
l’educació sexual.

Tots els que participàrem en els debats i 
en com aplicar les idees a la pràctica 
vàrem aprendre molt. Segurament caldria 
retornar-hi ja que tot i que la gran majoria 
d’activitats educatives actuals són mixtes, 
no vol dir que siguin també coeducatives. 
Sens dubte, el repte continua vigent 
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No es fàcil parlar d’en Josep Vallespí, el 
nostre “Pino”. Un home entregat a 
qualsevol tasca noble, complidor, bon amic 
de tothom com un bon escolta...

De quin Pino hem de parlar? del bromista 
aquell que en una reunió es treia de la 
boca metres i metres de cinta de paper, 
simulant un atac de mal de panxa?

O hem de parlar del Pino que després d’un 
desgraciat accident a Teià on un pagès 
cremant rostolls, una tarda, va quedar 
atrapat per les flames i nosaltres joves 
minyons amb l’ànim decaigut baixàvem  
fins  El Masnou per agafar el tren i allà ens 
sorprèn en Pino muntant una paradeta com 
un xarlatà dels de l’època: “i esto no vale 
tres pessetes ni dos ni una , esto se lo dejo 
por...” i anava  traient de les cistelles del 
material d’acampada: fanalets, petromax, 
cordills i la gent de l’estació fent rotllana a 
veure com acabaria tot aquell escampall i 
vinga gent i ell anar xerrant... Compteu que 
els trens no anaven cada deu minuts com 
ara i l’estació estava plena i nosaltres ja 
quasi havíem oblidat el malaurat accident.

També podríem parlar del Pino que pel 
Congrés Eucarístic del 1952, junt amb 
d’altres companys desplegaren una gran 
senyera per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir que es veia des de la Diagonal plena 
de gom a gom en la que se celebrava la 
Missa que era l’acte central del Congrés. 
Quan els civils van arribar, qui sap on eren. 
Aquesta vegada no va passar res. Parlant 
de banderes, també podem recordar que 
va ser un dels que la van col·locar entre les 
torres de la Sagrada Família en una diada 
senyalada.

En la defunció de Josep Vallespí i Montells

Text i fotos: Jordi Costa i Mosella

Podríem parlar del Pino que un dia el 
famós comissari Creix de la Brigada 
Social de la Via Laietana el fa cridar i li 
diu que si demà el troba pel país s’ho 
passarà malament.

L’endemà ja era a Suïssa on va fer de tot 
menys passar gana: futbolista, allà hi va 
deixar els meniscs, dissenyador....

De quin altre aspecte podem parlar d’en 
Josep Vallespí, català de pedra picada, 
animador, una ajuda per Mn. Batlle, 
educat, treballador, fill de mestres (el seu 
pare era el director del Grup Escolar 
Raimon Llull), membre de la junta 
directiva de la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat i, no crec   
equivocar-me, cristià.

Qui portava la bandera, l’enorme peu i el 
pal de més de quatre metres a Santa 
Maria del Mar les diades de l’11 de 
setembre per a la Missa que organitza 
cada any la Lliga Espiritual? En Pino i ho 
portava amb moto!
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veure una certa deixadesa entre els novells 
del clan i va organitzar una anada a peu a 
Montserrat.

I del Vallespí a qui la Generalitat li va 
encarregar un estudi per organitzar la 
seguretat ciutadana i més endavant li 
encomanaren  una prova pilot per trobar 
feina a nois amb una certa discapacitat i va 
organitzar un viver amb tota la seva 
complexitat.

Bé que més podria dir d’aquest amic de 
tothom, català de pedra picada, cristià, 
treballador incansable, bon pare de 
família i en aquest punt hauria de 
recordar el gran paper que ha fet sempre 
la Maria en la seva vida.

M’agrada pensar que ara ja haurà clavat 
la bandera al cim més alt! 

A l’esquerra, la bandera que portava en Pino cada 11 de setembre a Santa Maria del Mar

Distinció a Jordi Bonet

Text: Redacció

L’arquitecte Jordi Bonet i Armengol (Barcelona, 1925) ha estat nomenat acadèmic 
d’honor de l’Acadèmia de Belles Arts i Lletres dels Virtuosos al Panteó, de 
Roma. 

Bonet va ser el primer Delegat Diocesà d’Escoltisme de Barcelona (1957), director 
de la Oficina d’Informació de l’Escoltisme Catòlic (1961- ) i president del Moviment 
Scout Catòlic de l’Estat espanyol fins el 1976. El 1977 va ser nomenat Secretari 
General de la Conferència Internacional Catòlica d’Escoltisme (CISC).

Ha estat director de les obres del temple de la Sagrada Família (1987-2012).

A ell la nostra enhorabona 
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Octubre

Dissabte 26

Dissabte cultural: el Museu de la 
Farmàcia, al Masnou

Una extensió de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia als antics Laboratoris Cusí.

Novembre

Dissabte 16

Descoberta d’hivern: Castellterçol

La Poua de la Ginebreda, el Rentador 
de llana del Roquer i la casa de Prat 
de la Riba.

Gener

Dissabte 18

Dissabte cultural: el Museu de les 
Arts Escèniques a Montjuïc

Museu i Centre de Documentació
depenent de l’Institut del Teatre.

Febrer (a confirmar)

Dissabte 26

Al Berguedà

St. Vicenç d’Obiols, Viladomiu Nou, 
St. Pere de la Portella, Masia Fuives i 
Sagàs.


