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LA. PICA D'Y.JTATS llES ma. PIC re CENTFúNT5 

/]2-13 de Juliol del 1986/ 

Les etapes més significatives d�a<tuesta. travessada com el pas de l'equ-

ador i l'etapa present. que haurien d'haver estat dignos d'uns dies brilla-

nts i assolellats; contrariament han esdevingut dies rúfola. El temps ha 

volgut fer-nos la traveta. plovent ¡ en la. primera ocasi6 no va poder inter-

rompre la nostre. mal-xa, però si en aquesta. segona i finalíusima. d.e la. tra-

vessada. 
, 

3or1im de Vilanova el dissabta dia dotze, a un quart de nou d�l matí, 

amb un autocar del MOWHC. Hem de dir que dels 93 partici¡:nnts, quasi la. 

mi ta.t s 'hi afa.t:.'il'ien a. lreu amb llurs cotxes particulars. L' itinerari ,"!ue 

fem és el següent: quan 30m a. Vilafranca. enfilem l'autopista. CI.ue ens d'.1u fins 

a iYiontbla.nc, d'a.quí d.eixern aquesta via ràpida per la ca.rretera nOl'\W.l.l fins 

e. T-àrrega on parem p"r eamorz,ar a l'Hosta.l del Carmenj desprén continuem 

per Balaguer, Tremp, La Pobla. de ;;"'eur. Sorl, Llavorsí, AliTIB i nn ... lment 
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J::L .!.ot DI'! BO!!."'!', LlDC At'I'E J'\o:a: UNA ACAJ\P/dh\ 

Areu, or, :linem. 36n les tres de la ',¡¡rei",. fel viatge es repe.rt�i.x Un.':! fulls 

c1. 'uns i;Üigs en reccrd.al'.ça de mossèn .Ta.oint \lp.roa.g\\er i u."'1 recull d'aneodo-

tes de la seva. a.$cenoH\ a la :'ica d '�;attlts l'",stiu del 168). Alguns dinem, 

A.�ba:ts ;lc a.inar, ar:afe!fl l�s ter.cles, i pUf-;em als JillP's que fan el 

r-eCO¡'l'e�t (t'Areu!ü da de Boet, per ?.C8.m1)<'lr en aquest tdílic lloc. A les: 

set ,À8 la" tarde. cornen<;-... "" ploure a.e m<l.nero constant fins a mi,¡¡ rn,o¡tí del din 

, 
�']gÜent; dumnt In pernocta ens ;:!comr>a!,\Ya el constant ,50rollet da 1::. :üuj<J., 

no ut's::.tj a.cll:' . • 

• 
,r,. h..S CHIC de la !!"a.tinana ticl ciiumeIl#.;"& dia tretze >ln!; reurllm amb l'lis 

1>.cam::nts ... \ ,'la UI! Boet, �ontinue. plovont l ",1 Ga�:,"ÇJ.Uler.t .lI' 'ni u't ,Les:;eria; 

Vil<:.nova. 
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�A.HY DL: �O'l'LW. I\L FONS lA t'leA D'e:.;'I'lI'Th 

envidriat del camping •. ¡'ica rl t,;stat9 " situat entre elf' pobles d'Areu i 

la ¡"orça d'treu, a la .riba dreta de la Noguera. tie la. Vallfen-cl"a. '::'orlim 

d '¡'treu a les cinc de la tarda pel ma.teix itin\<I'ari d'Quad", I1'lfu!oIant l'ê.uto

pista.; fem 1.l1B pe.n,d,..'\. al restaurant ., 1;:r. ,-;>ildC " , prop de Bê.lee�uer. ü la 

carrctcrm cie TArrega. Despr:h de .selltall torcem cap a Sarral , (:a.bro del 

Camp, }'a Flil. ¿e Cabra, t!1 Vendrell 1. V ilanova i la Geltrú. Durant al viatge 

es parla Úe fer un segon inte nt per as,:olir 1;>. Pica d ·.<.:"tats ela d.i'.J:J 6 i 7 

de jetol:lbre d '¡quest any • 

AS80 ml EL e U) 

16-7 de Jet<::mbre ci.el 1986/ 

li:n aquesta. ocasi6 ta¡nb� va ploure i ni e l t,és apt imista ho veill. �ns 

clhrj pel"�. �o[·prenentQlont. el dia ;;egiient tot el cel era ben net de núvols, 

])\Or tant varem ¡;awtir d'un.? e ta� magnífica en '.u1. fHa mer-.we 116::;. 

3ortirr, de 'ii1&.nova 31 lIlarxaó.ors ¡:'. un r¡uarl de deu dol mat!, r�Hlb un 

¡�utocal' del ¡.¡UlUIC ¡ la .h"'!"itlil. ,Lc i'HI'ticip..'.\nts s'u.nlri0f1 ,-wü; n()!Y.41tr'e:,! c. J'.r'('u 
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i!:STA.Nr O"'EST'\1'S Dg; DEL I{)!n' DE SO"l'LLO 

. 
• 
, 

mitja.nçant medis propis de looomoció. i/itinerari ós el l'M.teix: de la. (lortid.a 

precedent per'ò, per esmorzar ens aturem li l'àrea de l'a.utopisto. del Per:ed�s 

" 1"¡�.JlAS " • ;;6n les deu de l lffi. t:í. ,'arem també en la font de la. " [l'IGUh !.F:TA " 

situada a peu de carretera i a l'entrede del Coneost d� COllegntt" t,. les 

�rea de la tarda. ba.ixem a Llavors! �r d.inar; ho fem a l'Hostal del ¡tey; 

mentre (linem, el cel 6;'ha encapotfl.t o�tensíble:nent, f:ins i tot dóna. la im-

pressi6 de què ca.urà un bon xàfec. A dos quarts de cinc partim è.e Llavorsí 

i en una horeta ens presentem a Areu; a lea set fan ca.p els J!,;;;:P's gue han 

ae traslladar-nos al Pla de Boet. 

'l'a.mbé a le�l Get GS present�, lnoportunn. la pluja; a.mo �que3'ta 3i-tu.-�-

oi6, Glmilar à l'anterior. ni el més I)utimizta s'hi juga.V<'l deu cbntims pel' 

l'èxit d.c coronar el cim. Uns ,.,uant� f.:n", quedem ¡\ pernoctar a 1 'hotel ,le 

F'assades lli"!. p.:'.re 11 à 'ho l'NI minva 1:> prec i pi tA.c.i.6 . ... 1;-; 

núvols corTen rê.¡Jl.d.ament obrint-:H) I!rann cle.rianes. lli :iÍ.tuaci6 clim;;.tolò-

gica. comen':;:!. B millorar o�t('naiblemcnt; �l"P-i";t co� l'esperança. ò'¡¡.conse.':uir 
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PIGA D'ESTATS (HAl UI.) 

Reï-clgi de V�lHerrel"a (1940 m.L J:6S$t1111 pel seu costa.t, tot fent zigu

zagues; en Franoesc t.1ontaner ens fa de ¿.--uiu. en aquest tram. Trence.ll de ca

mins (2080 m.) amb un r�tol indicador a la Pioa. d'l�5tats. Deil:&m el de la 

dreta.� que penel;ra a l a vall d'Aresta, pel' continuar pel de l'esquerra que 

Teillunta el llom de la muntanya que separa les dues v�lls; �rimer planejant, 

per mag endavant baixar vers la v¡;.ll àe Sotllo. qo..nn comencem e d.ava.llar, 

el sender és p!.!l-d.edor i confús� car alf.UJle:s �iles 6." pedl'eS no s'entreveuen 

prou bé de nit, en3 quedem a-turat¡¡ u.n� minu"t� per cercar el verta.der corri

ol. J,1entMtant COf:lenç.a a clarejar el nou ¡Ha; éE: "üeshores quan trol:f:m el 

sender escaient, situat en Ull nivt:ll molt més inferior d'Ori ens trobe-;n. 

Esmercem l'error (!avallant per una paret l"Ocosa que (l!:!.:: obliga. A fer equi

libris i aeafe.r-noa. :rer les escletx�s i. an-els que surten. 

Arrib€m a.l torrent de :30tllo, creuant-lo f'€r �Obre ci 'unc 't runc� ; ç,m

t inuem remuntant ¡;-e l co:;¡ta.t dret . ;·:63 ulld.tW�1.r,t la v[cll s' eixll.mplf�, �)OI1! (; l 

pla de la ,'iocalma (21::'0 m.). A l ''''.9qucrra bJ h.� la balma d'aq'¡Cflt nom 0:1 en 

Josep ¡folb\ i els lleus dos Iillll I¡.!. han ¡:.E-rtlcctat aQuesta ni t. J.'). v.1.11 té 
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t:�,. / I IIM"H<t ¡, 

tiifercnts plans esglaonats que ca.dEl. cop s' eixamplen m�s; el se6,'Üent �s e l 

de CaMlbona. o Plet iu de Sotllo (221JU m.) plé d'ai,�molls i tul bon saltant 

d'aigua que el presideix com a teló de fonI>. Continuem ascendint per 1'e$-

querr'a de la vall. :E:stany de Sotllo (2350 m. ) ; ¡;essem arran de les seves 

tranquil-les aigües j en una zona planera a tramunta,na. de l'estany veiem les 

tendes de la. famíli¡;>. Contreras, que ahir g'avan'_'&.ren fins a aquest lloc per 

passar-hi la nit, i, així, avançar u..'YJ. "tros per r!uè la c?,mirv.da no sigui tan 

l'eixuga per a la. seva :filla �Üreia. 

o 
Són tres quarts de nou quan ens aturem rer esmorzar, al Gostat del 

• torrent que baixa de la Coma de 50tllo; l'enGn.l:¡'Hd.a és molt n1pida i a les 

nou reemprenem la marYB-. Segu.im per la riba dreta del torrent que baixa de 

l'estany d'li;stats, en una zona molt rocosa i àricl.é .• Travessem el torrent Ger 

un gual de pedres, ar;afant '.Ul8. senciero, cue, mit.li:l.:1C2.nt un fran !-evolt, re-

munta. fins a la desemboGMura úe l'estaT(" d "�stats; �st!l.ny que af'.areix de 

sobte com si fos un gran mirall &.p;c{';nt sobl'e la gespa, de la vall. El nai_ 
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lIBSCF:NnnIT )]F LA. PICA F'!o,L COSTAT ¡¡'RAIICES 

es dowina oompletament i re::mlta imponent, �s enlaiTada com els niTJ2,c les 

d'una catcc'cral gDt ica. Passem a guB.l la des embocadura de 1- estan,v Ci ';:;':stats. 

per atansar�IWS un altre cop a l'esquerra de la vall 'i per sobre cic l'estan,y. 

que deixem enrere. Ara ascendim per la feixuga tartera del coll d.e ,;otl.lo, 

on s embla no poder a.rribar-hi rrai; la oorrua. de gent que hi serocnteija és 

una iITlc1.tge inoblidable. 

Port de tiotllo (2894 m.). S6n dos quarts d'oll:l;e del matí. �;O1)1 a la 

divisòria d 'e�:-t<lt3; ara er:s preu,'m un petit recès alJar_<l de 1;;;. ffi01.rl'<').d,?'. finE.l; 

l 'e spera no s'allarga, ja que l'aire fred. esdevé molest en aturar-nos i no 

és convenient que el cos es destempli. IP. :t'.etjaria decideix Duj¡;>.r-hi :�e dret 

per la c .. rena, p3.Gsant pel pic lJerdc:.guer; aquest tram és molt (lIet i :,('Fi. 

però es ,çuan,ya temps ;MT' r<s8olir la Piof.. d',<;stats '�ntre les om>;" i dos qll?I'1." 

tic d.otze. Val la pena arriscar-fi 'hi !. Uns quan ts optem oor ;Òe¡7-<ir l", \lii'!. 

normal: en l�ranceGc ;,lantaner i. !ol 5CU fill, en ;'..afael ¡,'3-teo 1. l lur ",uller, 

en .1osep b;. Casas, t{afael ,Jorba, "hct�rio C,?.rllOuell i el aui ¡.,scriu ¡:' cl.-ieste s 

1, ... tl188. VeR de]. cc�,l, ;én'c�'�, =i':_ ,0 • .! 11. :>er li'. com.a ¡j':':st",tf1 ''l',,,¡C;l·,j�, on 

l" 
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:ie3pr�s ,;t<� al S.E. pu-

són J.;:;, família ?lanas, !n·o'i8 enci¡:w,-,.n"t '�('; trübrd'em j ·"d-tr'e�. :,rb s.ón cios qu;-",rk, 

úe :iotze. Coll ue Hiu.fr€e', \2971.5 �',). i'�f; ¿'or:"<ir,¿; lc'_ ,,;¡,lvr�tgê vall fra:lccs!i. de 

Hi.ufx'ea, a l' eSCjU8JTé;. r;1 :':ont0,; 1m (JU'i¡' ni.) j_ " 1<'. (treta ,la . .1i' pJ'opem fic:" 

�&.na:nt ::,�I'T;'L� per fü;,,:ar. ;:-.:r l3 ;)\li�D.titat ci'e:xc\u'slonifltes '�U€ :'1i hA_ • nc· 

ólol;:l.[n8l:rt ;", ) no;:;-cx'C ,7\.1,;, i¡inò '.'al'hl.ència ,i �ê.ltres (;LC1.;'-s.loni:nes cé'.tél,l¡:;,n,�. 

\qnr:�;t cir,· 83 UJ1_ "i:"bo1. uel fet ci '8-sser el sostrI" do: CE.talm:ya; ,eL 

1 
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crou rr:",till-lioa lpc;;¡).c.a per ;¿n. (.,nL'L1 j�rltll.;,- el J(lj6), l¡l reCfont 1)1"-'-::2. del 

centenari d'en Mossén ¡; i.n"to Verdaguer 1 8.ClOSSa.d.a pot ser (�r. 1'Úllic Lloc viab le 

ie la cresta espel'onada. d'agulles :rocoses. 

Són les d.otze del migdia; l �últÜTl cn arribar ho fa e. un cuaI't d'una. 

1�13 fa:!. les fotografies ob li,a,ades de !.;TUP i es Cf�nta };ls 3egadors. d'una [(18,

nera tímida i poo con

vençuda, potser degut 

a la manoa d �alè pel 

cansament. Escoltem qui 

8.sseguTa que la ratlla 

fronterera no ¡:.a.SSê. per 

a.qucata oarena sine per 

una línia situada. uns 

quants metre!! mes oap 

al D.Ord. ! ( sio) . El cert 

�s que la panoràmica és 

formidable i impressi

onant j s'entrelluca. bé 

una congesta de l'Aneto 

que, amb els seus 3404 

m. d' altitud , competeix 

amb la Pica. 

1<lalgrat la fita 

aoonseguida. ens adonem 
BARl<NlC ))j':L SO'l'LLO, AL FONS EL PIC DI> SüTLUJ I lA FICA D'E:-;TA'l'S 

que solament estern a la meitat del camí, per aquest motiu la gent té cura de 

oomençar a desfilar o",p avall; els darrers en a.bandomr el oimal ho fem .? dos 

quarts d'una; aü:::b sí, tots per la via normal. Hi ha qui es venta d'haver ff>t 

oinc pics: lli Fica d'Testats, pio Vel'Òl,guer. pic ;-::i.E., 1.1ontcalm i Pic de 30tllo. 

No tenen cura • • • •  Així com durant 1�[csoensi6 hpffi anat rela.tival-:;8nt ap;rup.!J.t3, 

/10 
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en la ci:avallada (Jsdevé la, " desbandada general" �ls primers �D arribar a l  

Fla de Boet ho fan a les tres de la tarda, els uhims ho felD a dos quarts 

de aet. 

la uavallad.a. ês xafogosa, el sol no ¡')emana i la. oa,n'timplore. l'hem de 

reomplir en el riu .• .,!UB.n tornem a pa.l';sa.r pel llom que davalla del Pic d'Ates

te, i qua ens p€lrtnct saltar de la vall de 50t110 a la d'Arestfl, on hi ha el 

refUgi¡ ens perdem, agafant un senderó fala. En Francesc Montaner, abans ens 

ho deia, "l'última vegada jo mateix aquí nem vaig embolicar" ¡ oom de fet hi 

hem tornat a caureJ en �quest esquenall de muntanya la gent hi ha fressat 

m�ltiples senderons que no van enlloc; suposem que , Com ara nosaltres, déu 

ésser freqüent desorientar-se en aqueet lloc. Demane�, doncs, dea d·aqu!. 

que es remarqui bé aquest trau, tant dificult6s i inoportd.. 

�n arribem al refugi tastem l'aigua de la font i continuem fins al 

Pla de Boet, on ens espera La Neus Solé que Bol-licita d'en Victbrio Carbo

nell l'ajudi a plegar la tenda automàtioa, doncs és tant fAcil que no ho ha 

sabut fer i s'ha fet un embolic dels grossos. Plegades les tendes agafem el 

JKEP (TAXI)(que dit de ¡:Bssada des de l'última vegada ja han augmentat de 

preu) i arribem a. Areu on ens espera ¡"autocar. A les vuit de la tarda par

tim d'!reu oap a Vilanova, amb l�objectiu assolit i la joia d'haver-lo 

aconseguit, com a. oloenda d'una llarga travessada. l<'em el ma.teix itinerari 

per a retornar parant per sopar a l'Ro3tal Carmeno Són les onze de la nit. 

Arribem finalment sense cap llI�S nuvetat a la plaça de l'estaci6 a les ducs 

de l a  matinada del dia vuit, dilluns • 

D'aquí W\e8 poques hores retolnem al treball quotidià, peoo la Joia de 

la fita aconseg"J.ida. rorr.andrà per sempre, enmarca.da en unes jorna.des inobli

dables que han reunit una muni6 d"Gxcursioni�tes vilanovins que amb una vo

luntat tenaç hem sa.pigut acabar el lla.rg itinerari que ens haviem marcat per 

travessar la nostra terra estimada. 

/n 



L'arlJ' vinent iniciarem un altre GH que porta el nú;nero 4. Esperem que, 

com aquest, el po guem acabar satisfactòriament i alegrar-nos-en oom en aqu-

esta ocasi6. L'éxit depen de nosaltres i us hi esperem. 

" 

Ramon Casas i Vidal 

• 
• 
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