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Aplec de Matagalls
Em ve a la memòria aquell estol de tendes
canadenques de color de “gos quan fuig”
plantades al pla de la Barraca a la dècada de
1960, el dissabte abans de l’aplec de Matagalls. Era una de les sortides clàssiques del
GEM a la que una certa joventut de Manlleu ens hi apuntàvem. L’entitat ens llogava
les tendes, ja que gairebé ningú en tenia de
pròpies. Eren unes tendes pesades, de lona
gruixuda que si plovia deixaven passar l’aigua com si no hi hagués aturador i una colla
de ferros rovellats que contribuïen a que la
pujada des del coll Formic fins el pla de la
Barraca constituís una penitència capaç de
perdonar els pecats més greus. Un cop al
pla, cada grup buscava la millor posició per
la seva tenda, procurant que no hi hagués
gaire desnivell en el terra tot i que els ocupants sabien que aquella nit no es
dormiria ni una hora. No només hi havia gent de Manlleu sinó campistes
de tots els racons de Catalunya. Predominaven, això sí, els escoltes, aquell
moviment que tant havia arrelat a la nostra terra en aquells anys de grisor.
Des del migdia fins ben entrada la nit, els grups anaven arribant, envoltats
d’una xerinola fresca i riallera. La gran atracció era el foc de camp que s’en-

cenia en algun punt del pla, enmig de les tendes canadenques. Començava
un festival de cançons mal interpretades però molt sentides. Algun noi amb
nocions de música i una guitarra, i altres amb harmòniques, acompanyaven
les cançons procurant portar taps a les orelles per no perdre completament
les nocions elementals de música que tenien. Però tothom participava amb la
seva veu desafinada però amb un cor ple de sentiment. El foc no s’apagava
mai, i quan ho semblava, a l’hora que el sol començava a despertar-se, quedaven les brases per recordar que aquell era un dia especial i que la nit no
havia existit mai.
Amb aquesta vetllada conclosa la gent tornava a les tendes amb la seguretat de que no
dormiria gens ni mica. A les vuit del matí començaven les misses a les diferents fonts. Els
de Manlleu la dèiem a la font dels manlleuencs
que havíem construït ben a prop del Pla de la
Barraca. Però els d’altres pobles, la deien a la
seva font que solia estar més lluny i l’hora de
la seva missa també era més tardana.
A la primera missa solien arribar els que
venien de Manlleu amb l’autobús llogat pel
GEM. Era gent més aviat gran i poc esportista.
Les dones, sempre amb faldilla que arribava
La font dels manlleuencs (1966).
just on s’acabaven aquells mitjons tan gruixuts
que duien i que els hi deurien produir unes butllofes que haurien de traginar
amb paciència durant tota la setmana. Alguns homes, forces, amb americana
i corbata. Abans d’arribar al pla, la corbata solia amagar-se, ja, a la butxaca.
No en va érem a ple estiu.
Grans i joves empreníem el camí cap la Creu per la missa que solia dir el
pare Illa, aquell claretià que havia engegat l’Aplec de Matagalls l’any 1950
en motiu de la canonització de Sant Antoni Maria Claret que, sent rector de
Viladrau, havia reposat la creu del cim, el 1840, que una ventada havia fet
caure. Els esbufecs de la pujada es deixaven sentir molt enllà del massís ja
que la gent gran no estava acostumada a fer esport ni a pujar muntanyes. Només els escoltes pujaven amb quatre gambades tot i no haver dormit durant la
nit. El sol que solia caure implacable damunt les cares poc protegides, deixava constància de qui havia anat a l’Aplec quan tornava a Manlleu, en forma

de galtes enceses
i lluents que es
mostraven sense
pudor quan les
noies
donaven
voltes a la plaça,
exercici obligat,
tant si havies anat
a l’Aplec com si
no hi havies anat.
Algunes vegaGrup de manlleuencs al cim del Matagalls (1986).
des pujava fins la
Creu, el bisbe de Vic per dir la missa. Aleshores el voltant de la creu es
convertia en una gran festa amb molta gent que volia donar la mà al bisbe, o
besar-li, com era costum a l’època.
Es solia dinar a dalt, sota el sol, abans d’entonar el cant dels adeus formant una gran rotllana davant de la Creu. Era l’hora de tornar cap a casa després de prometre a uns i altres que l’any vinent s’hi tornaria. Es feien amistats
d’any a any que solien durar força temps.
Algunes vegades, el GEM enlloc de
recollir la gent que havia portat al coll
Formic de bon matí, els anava a recollir
a Viladrau, perquè la gent pogués variar
el camí que havia fet a l’anada. La fila de
caminants no era compacte i els més lents
es quedaven endarrerits a mesura que els
primers arribaven a Viladrau, de manera
que el guia del GEM no li quedava altre
remei que esperar els endarrerits i fins i tot,
tornar-los a Manlleu en taxi, si l’autobús ja
havia marxat, cansat d’esperar-los.
Era un Aplec que marcava i que es repetia any rere any. Enguany es celebra el
71è. Que duri com volem que durin les coEl bisbe Josep Maria Guix
ses boniques!
i Francesc d’A. Pujol (1990).
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 12, a les 9: família Rierola
Jaumira. Dimarts 13, a les 9: família Poblet Freixa. Dimecres 14,
a les 9: esposos Ricard i Camil.
la i filla Cami. Dijous 15, a les 9:
Carme Masoliver i Joan. Divendres 16, a les 9: Carme Pajerols.
Dissabte 17, a les 20: família Mir
Marsal. Diumenge 18, a les 12:
Joan Caballeria Roma; Lluís Pujol
i fills Montserrat i Josep Maria.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 17, a les 19: esposos Josep Verdaguer i Montserrat Parareda. Diumenge 18, a les 11.

CONFIRMACIONS
Una colla de joves de la parròquia de Sant Pau, seran confirmats
aquest any. Aquest dissabte dia 10
fan una trobada-recés al santuari
de Puig-Agut, per preparar-ho.
SANT JAUME
El diumenge 25, dia de Sant Jaume, hi haurà missa a l’església de
Sant Jaume a les 8 del matí. Hi
haurà també com cada diumenge,
missa a la parròquia de Sant Pau a
les 10.
BAPTISMES
Aleix Serra Coromina, fill de Pere
i Maria Ester.
Biel Martín Cagiao, fill de Xavier
i Vanesa.
Kevin Cobos Giraldo, fill de Carlos i Diana.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 12, a les 19: donants. Dimarts 13, a les 19. Dimecres 14,
a les 19: donants. Dijous 15, a les
19. Divendres 16, a les 19. Dissabte 17, a les 18: Pilar Farrés.
Diumenge 18, a les 10: Joan Torrentgenerós Argelaguer.

HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.
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