
 

Escrit sobre paper... 
 

 

Ana i Ramon 
 

Dedicat a tots els qui són cinquantenaris (o més)  arran de la celebració de la 

cinquantena sortida de “Muntanyes Planes”, iniciades ara fa 5 anys. 

 

 

Fa uns 5 anys, un grupet de persones, encapçalades, dirigides i organitzades per 

l’Angel i la Montse van iniciar unes sortides, que tot seguit es convertiren en un 

repte de periodicitat mensual, fins arribar a ser un hàbit o quasi una necessitat 

gairebé vital, per molts dels presents. 

 

5 anys de continuïtat d’una proposta, avui dia, és molt. Els reptes, o contractes, entre 

persones, solen durar poc. Ens costa la continuïtat i ens molesta la rutina. % anys és 

un tot un èxit. 

 

Si hi afegim que el grup, en lloc d’aprimar-se, donats els quilometratges, s’ha anat 

engreixant (i no pas pels tecs que es fan), cal dir que calia posar-hi uns certs límits 

en quant al personal. 

 

Hi podem afegir que, en contrast amb el que es porta avui dia, on els contactes 

socials es mantenen en un món virtual  (“guassàs”, “onlines”, “mails”, “tuits”,  

pàgines “wès”, etc.), aquest grup viu, conviu, reviu i sobreviu gràcies al contacte 

físic (ep! no em mal interpreteu!) amb els altres, amb la natura i amb els paisatges. 

 

No és que no fem servir els contactes “on line” i virtuals. Sí que els utilitzem. Els 

fem servir i molt!. Si no, com sabríem a quina hora sortim, de quin lloc ho fem, on 

anem i com orientem als qui es perden o cauen en un riu? 

 

Però crec que la raó de l’èxit roman en el 5 (altra vegada el 5!. I ho sento pel qui no 

tenen ni 5).  5 raons o motius principals, que tot seguit us vull indicar:   

 

1r.- Poder sortir de ciutat, on cada vegada estem més nerviosos, avorrits o angoixats, 

i massa sovint envoltats de veïns desconeguts. Aquest és un primer motiu, dit i 

resumit en un sol mot: 

 llibertat!    

 

2n.- Tenir la necessitat, la vigília de cada tercer dissabte, de pensar: quin vestit em 

posaré, quin temps ens farà, qui hi haurà, serà dur de pujar?. En dues paraules, 

poder cridar com un animal:  

és igual! 

 



3r.- Una tercera raó podria ser el poder-nos veure, parlar, comentar, discutir, 

petonejar, abraçar i arreglar, parlant, la majoria de problemes que ens envolten. Dit 

en 3 paraules:  

gaudir de l’amistat! 

 

4rt.- Poder conèixer, trepitjar, mirar, observar, fruir de la natura, la del nostre entorn 

i la de més enllà (no del més enllà!, encara!), i dels animalets, dels animalons i 

d’alguns animalots, també presents. Dit amb 4 paraules:  

gaudir de la natura! 

 

5è.- I per últim, conèixer, palpar i saber que els temps canvien, malgrat els anuncis 

de l’home del temps. I que és bo poder suar i prendre el sol; que és molt saludable 

deixar-se abraçar per la pluja, la humitat i la boirina (sense necessitat de llançar-se 

al riu cada vegada que hom veu una bassa d’aigua), i que és més saludable i bo per 

la pell, l’aire fresquet de la muntanya, que les cremes i potingues per la tele 

aconsellades. O sia, i resumint en 5 paraules mal dites:  

suportar alegrement  inclemències del temps! 

 

I és per tot plegat: per la cinquantena sortida, avui feta realitat; per tots els llocs, 

fantàstics, que hem visitat; per tot el que hem parlat (i arreglat); per tot del que ens 

hem assabentat; per tot allò que hem viscut, per tot el que hem rigut... però, per 

sobre de tot, per la companyonia, per l’amistat, per la cordialitat i  per tot el que 

cada ú hi ha anat posant per aconseguir un grup tan trempat.    

 

L’ENHORABONA MÉS CORDIAL I MOLTES FELICITATS  A TOTS ELS 

MUNTANYENCS PLANERS! 

 

 

* * * * * 

Carme Balagueró           
 

MUNTANYES PLANES:  50 CAMINADA 

 

Muntanyes Planes i gent planera, és el que puc dir jo, que he trobat en aquest grup 

de caminaires. 

 

Coneixia a poques persones de la colla i puc dir que tant per elles com per la resta 

de components del grup em vaig sentir acollida, còmoda i gens estranya.  

 

Vull aprofitar aquesta celebració de les 50 caminades per donar les gràcies a tots 

doncs en el moment difícil que vivia, les passejades del tercer dissabte de cada mes 

van ser quelcom més que sortir a caminar o fer exercici. 

 

Gràcies. Ara ja em sento una més de la colla. 

 

(Només voldria dir una cosa que caldria millorar: el lloc de trobada de cada sortida. 

És ... molt complicat. Caldria fer-ho més senzill). 

          

 



Cantat... amb molta dignitat 
 

 

Muntanyes Planes for ever... 
 

Música d’“El Senyor Agustí empaita les criades” 

Lletra del Sr. Ramon (que també les empaitava) 

 

L’Angel Colomer prepara les sortides   

la Montse, sa muller, ens busca un bon dinar  

I als de Muntanyes Planes de tot ens fan gaudir    

Cap aquí, cap allà. La natura ens fan admirar  

 

Les normes d’aquest grup per tots són conegudes 

Cal ser puntual per l’Angel escoltar 

I el que no arribi a l’hora no sap on pararem 

Tururut, tururut. Els “alivius” s’ha perdut 

 

Valls, rius i pantans i alguna muntanyeta      

Tots anem contents  arreglant el món xerrant    

Si hi massa pujada  en algun indret  

Què s’ha pensat, què s’ha cregut!. El pobre Angel ja ha rebut! 

 

Per tenir un record tenim uns bons fotògrafs 

Fan fotos molt guais i tot queda gravat 

I perquè tots escoltin un megàfon hem comprat 

Calla tu. Vine aquí. Jo també ho vull sentir  

 

En Joan Brunet ens “penja” les sortides 

les posa a l’internet amb moltes fotografies 

Veuràs el recorregut que l’Angel li ha enviat 

clica aquí, clica allà. Està tot molt ben posat!. 

 

 

Rondes Muntanyenques 
 

Música “Les rondes del vi” 

Lletra del Sr. Ramon 

 

No vagis a la mar  a comptar les onades 

Vine a passar-ho bé amb els “Muntanyes Planes” 

 

El primer brindis va per tots els aquí  presents 

I el segon anirà pels tots els qui estan absents 

 

El tercer brindis va per qui ens porta a passejar: 

L’Angel i la Montse que ho preparen sens parar  



 

I en el quart recordarem a l’amic Joan Brunet 

que abans d’anar a sopar  ja estarem a l’internet 

 

I el cinquè vull dedicar a l’excursió d’avui  

50 en portem ja i del centenar volem gaudir 

 

I ja per acabar, a tots vull agrair 

mercès per l’amistat, mercès per ser-hi aquí   

 


