
LA TENCA,, ••••.••••••••. és el nostre servei 

d'UNIFORMES I PUSLICAC!ONS 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - -

o.o.E. L.A TENDA 
Lauria, 7, 4$! planla 

Vespres de 7 a 9 

Ojssabtes de 5 a 9 

- - - - - - - - -

Trameses contra reemborsamenl. Despeses a càrrec de LA TENDA 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Tenim a la venda: 

MOTXILLES 

ANORAKS 

SACS DE DORMIR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECORDEU DE RECOMANAR ELS NIKIS: 

Color blau per a llobató • de 49.- a 51.- ptes. 

" blanc per a minyó I rover de so.- a 60.- " 

Hi ha botigues que vènen ~.tn uniforme de llobató que no és el reglamenlari • 

Exigiu t'el!queta SCOUT. Es la nostra marca registrada. 

' .MOVIMENT SCOUT CATOLIC-MINYONS ESCOLTES 

DELEGACIONS DIOCESANA$ DE BARCELONA-GIRONA-VIC 

Circular del mes de febrer de 1966 

SOL EN ELS ANDES 

Un m.;¡t!, en els Andes-Sud-Americans, vaig sortir 101 sol abans de I '¿,I

bada, per pujar un cim. La lluiSor Irada que precedeix ¡·aurora no p~ 

ne trava encara I a prolunditat de les gorges d'on jo sor li a, I a I 'entorn meu 

els elev.olls cimals es perfilaven con¡ ra el cel, però l01 fosca no em per

metia d'apreciar ni l'alçada ni la dislància. 

Mentre pujava, seguint la senderol¡¡¡ que s'obria davant meu, la llum de 

la matfnada s'accentuava cada cop mé's I vèia clarament els penyassegals 

i les masses de roques que m'envo!laven. L'aire era fred, clar, calma, 

i el gran sil.,nci exlès a l'entorn meu, semblava pesar-me al damunt, Ni 

el murmuri d'un torren!, ni el ref!let d'un ocell, ni el frec del vent.Una 

calma profunda en tota la naturalesa. Però no e,..a la calma de la mor!, 

Hauríeu dit que totes les coses -muntanyes i valls, pics i roques- espe

raven amb atenció que s'alcés el dia. 

Trencar el silenci, ni que fos pel soroll dels meus passos, em semblava 

una mena de sacrilegi. 

Al m;;.u voltant les rampes dl! la muntanya eren absolulament nues i estè

rils. Davant meu, alçanl una mica els ulls, vèia l'hor1tz6 vers el qual 

grimpava i que es lèla enrera constantment a mesura que jo avançava. Mj 
rant al darrera, una línia d'horltz6 tota Igual, però més baixa, que es 

confonia amb la lluiSor lrvlda de la que jo sortia. Un escriptor, explicant 

la mateixa ascensió, ha comparat el caminant amb una formiga que pugés 

per un cup, I és exactament I' efecte que jo em feia. 

Pujava cada cop més, respirava cada cop menys; la sensació de ser tan 



"EN SANT!" 

Aquesta tarda he conegut en Sant!: setze anys. En la un que va deixar la 
secc!Ó; el segon diumenge de fer una empresa dura ho va deixar cór --er tot 
perquè, deia, ell ja treballava tota la setmana i els diumenges són per a de§ 

cansar. 

Un any després, asseguts tots dos en un banc de pedra del carrer Callao, 
m'ha posar al davant tots els seus vells I bells -alguns- records: aquell dia 
del seu primer camp que va caure al riu amb tols els cançoners del mossèn, 
i aquell altre en que va tirar una serp a una bassa on es banyaven unes 
noies (de poc no!! fan un consell d'honor), mil discussions amb el cap de 
patrulla, uyl 1 la pallissa 'que varen donar-I! quan va passar a H'L •• 

El Santi té una memòria especialment bona per a les barbaritats. La seva C.!! 
ra, un rictus mongòlic, I les grosses mans acompanyen lrsicament, com Inte
grant-se en el passat, totes les seves explicacions. El Sant! sap que no val 
molt, però el que ha fet sr que val I alxr ho diu. 

I ara què las?. Aquesta pregunta ha trencat la seva presència i l'ha retret¡ 
el Sant! m'ha semblat cansat mentre es gratava la closca abans de respon
dre mil coses disperses; després ha fet un esforç per a perf!lar-se: 

Quan va deixar la secció, varen fer una patrulla lliure amb els nois 
rrer, però no va durar gaire perquè els pares no vollen deixar-los 
sense assegurança 1 els a!!res es varen desdir. 

del ca
sor!lr 

El carrer va restar mort una temporada fins que a I' estiu va renéixer amb 
un equip de futbol; I' equip no va durar gaire perquè Ja gran quantitat de gols 

en contra el va desintegrar, 

Més tard, varen brillar amb llum pròpia les nole-$. ~s varen produir vàries 
baralles per a de!lm!tar les possessions de cada noi, 1 desgr~c!adament, el 
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Sant! va perdre en e!! es un amic: el va pegar massa fort 1 no 8 'han 
a parlar. 

torn 

Les, relacions s 'han anat normalitzant 1 ara les festes s'escolen en sortld< 
folklorlco-lamlllars a la !!muntanya". Quan el Sant! diu nmuntanyan es rel< 
relx a tots els llocs on porta el tren I hi ha pins, 

dltlmament han fet algunes les<es amb les 1 ' xava es, pero, abans de voler dir 
-me'n res, m'ha demanat que tanqués el magnetofon: serem discrets ¡ aixE 
carem la cinta de la màquina ••• 

Del treball, no me n'ha dit res: no ¡¡ Importa aguantar-lo com a un mal 0 
una vergonyosa opressió necessària (més o menys com els nostres besav; 
consideraven certs aspectes de la vida familiar), però no vol parlar-ne. 

A la sortida del taller, es !roben tota la colla a la placeta del Sol ¡ don V< 

:~s ';mb bicicle!~ xiulant a totes les gltanetes que passen -perquè diu ele~an' 
. estan com~ qweren"-, canten, van a jugar al "miiiÓn" -aquí en sanli no S< 

¡uga, ell gurpa, ~~~altres que gastin les !!peles"-, va a prendr·e una cerve 
sa, etc. • •; tot atxo succeeix fins que arriba l'hora sagrada en què el par 
e~ presenta a casa -a veure la 11 tele"-; aleshores cal ser-hi oer tal d'estai 
vtar-se la bronca de sempre. -

El Sanli no concep allra cosa 1 • . a er 1 no imagina 
seus r•tmes tan senzills. De totes formes, sabrà 
ho intueix i es repenja en la seva Inestabilitat per 
Santi sap fer de tot, 

res que pugui canviar el 
adaptar-se al que sigui; e 
a !apar la inseguretat: 

De cop i volta, la conversa ha pres 1 b un etre tom : digues-me, San1!, n'ha, 
tret alguna cosa de I 'escoltisme? 

Es clar que n'ha tret de coses i de mol< 
I , ' er-m ho comprendre ho ha resumit aix(: 

bones en la seva opiniÓ¡ Posat < 

ha après a ser un home: aixo' vo< d•'r, ' mes o menys, saber 
els altres quan convé. 

ajudat 

ha après a saber 
arbre, no anar ¡, 

anar per la muntanya, 
klok. r' lrencar-lo" 

que vol dir "quan veus 

:inalmenl, ha aprè.s a ,tenir un bon esperit: ai><ò no sablem 
l' ens ha costal m;s d entendre; per ¡¡ hem quedat en que 
es un home que te un bon esperit perquè "és un "tio" que 
! la de/ensa". 

què er¿ 
"el Santd· 
té una llei 

Penso que el cap del Sant! no va perdre del tot el seu 
"el Santo", té una llei l "la vol delensarn {el Sant) és 

temps:el Sani! és com 
modest) 

Joaquim McFranck 

9 


