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EDITORIAL 

La paraula del muntanyenc 

Ens mou avui a escriure aquesta editorial el desig de comentar un 
aspecte molt interessant del carácter i la personalitat de l'home que estima 
i viu la muntanya. 

L'atracció que ofereix la muntanya ais esperits sensibles a la seva be-
llesa fa alguna cosa més que donar-nos un goig íntim, ja que condiciona 
la nostra manera d'esser i d'entendre les coses. 

Remarquem ara la virtut de la sinceritat, que ha nascut de la simbiosi 
d'home i.natura, i que es manifesta ferma, clara i concreta com la mateixa 
muntanya. Som homes de la plana, però en els alts cims sentim, valorem 
i estimem els aires eterns, i, alhora, renovadors que bufen de tramuntana, 
gregal o xaloc. 



Allí ens sentirti mes a prop de la veritat i la nostra paraula, que surt 
d'un cor illusionat, s'expressa amb una sinceritat que a nosaltres mateixos 
ens admira i ens fa sentir intimament confortais pel bàlsam d'un véritable 
i sincer acte de contriciô. 

El jove rondinaire i l'adult escèptic troben en l'alta muntanya la pau 
i la sinceritat envers ells mateixos, i aquest do no el volem deixar escapar; 
ens hi aferrem i en volem donar testimoni en un temps particularment 
incòmode que no destaca, precisament, per la sinceritat i el valor de la 
paraula. 

En aquest aspecte ens sentim cridáis a fer-ne escola, tot proclamant 
dintre del nostre ambient muntanyenc, els nostres èxits i els nostres fra-
cassos, a valorar la valentia d'una retirada i l'esforç heroic per a complir 
un deure o mantenir la fermesa d'una paraula donada. 

Aixi admirem com cai la gesta de Cesare Maestri, un home d'una mo
délica trajectòria muntanyenca, de reafirmar la veritat i la sinceritat de 
la seva paraula en la dramática primera escalada al Cerro Torre de la Pata
gonia, l'any 1959. 

No desconeixem els dubtes i els recels suscitais a mitja veu quant a 
la realitat de la seva escalada a un cim que tants escaladors, entre els quals 
es compten els nostres, han intentât vencer de nou, escrivint aixi una gran 
gesta de l'alpinisme modem, encara que no pogueren reeixir en el seu pro-
pòsit. Aquella paraula posada sigillosament en dubte ha estât defensada 
pel mateix Maestri, que en la seva Huit a per la veritat ha aconseguit de nou 
l'escalada al Torre, aquesta fabulosa águila patagónica, que es despulla de 
les sèves nuvolades protectores, per oferir-se de nou a l'home que hi deixà 
la vida d'un company al seu redas i, al cim, la penyora de la seva paraula. 

La muntanya, l'alpinisme, no és solament una tènica, sino que, a mes, 
és una escola on les illusions i l'esperit d'aventura ens fan viure els mo
ments mes sincers i véritables de la nostra existencia, i ens permeten de 
rctrobar-nos tal com volem èsser i com voldríem que fos tothom, perqué 
davant la sinceritat i la formalitat d'una paraula sorgeix el respecte a tota 
persona i a totes les idees. 

Nota informativa. — En compl iment del que 
disposa l 'art icle 21 de la vigent Llei de Prem-
sa i Impremta, donem nota de la composic ió 
de Tactual junta di rect iva del Centre Excursio
nista de Catalunya: president, Josep Ventosa 
i Palanca; vice-president, Josep M. Sala i A l -
vareda; tresorer, Ramon Pujol i A ls ina; comp-
tador, Josep Abr i l i Pinel l ; secretan primer, 

Joan Costa i Costa; secretará segon, Frederic 
Torres i Pedris; vocal bibliotecari, Modest 
Mont l leó i Espasa: vocal de conservado, Her-
menegi ld Carrete i Bisbal; vocal, Montserrat 
Puigmal i Serra; vocal, Josep M. Colomer i 
Torrent; vocal, Joan Créixams i Sans; vocal, 
Anna Bordonet i Macia. 

Barcelona, gener de 1971. 
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Es poden protegir 
per O l e g u e r E s c o l à 

Coiti a complement del nostre número 
de desembre darrer, que vam dedicar, amb 
carácter monografie, a la conservado de 
la Natura, publiquem encara en el presen! 
número tres treballs que no ens va esser 
possible d'incloure-hi per falta d'espai: un 
article sobre la protecció de les coves, 
d'Oleguer Escola, un altre sobre els lleu-
res, de Josep Nuet, i una miscellánia que 
compren diverses noticies sobre aquest te
ma que està destinai a lenir cada dia mes 
actualitat. Una nota sobre la bibliografia 
consultada, clou la nostra aportado a l'Any 
de la Conservado de la Xaturu. 

les coves? 

Son relativament recents els primers 
clams contra la destrucció de cavitats sub-
terrànies si exceptuem les queixes provo-
cades per la trencadissa d'estalactites, mes 
velles que la mateixa espeleología. No ha 
estât fins fa poc que hem començat a pren
dre conscièneia que ha arribat el moment 
de defensar les coves contra nosaltres 
mateixos. 

Fins no fa pas massa, l'espeleologia era 
una «cosa» minoritaria, que no oferia perill 
de poHució ni de destrucció de cap mena. 
Pero ja hem pogut assistír a una massifi-
cació de l'espeleologia que es traeix per 
les cues davant de les cavitats «classi
ques», la coincidencia de tres ¡ quatre sor-
tides de curset a un mateix avene, els 
munts de carbur, de papers, de plastics... 

L'espeleóleg ha estât un ésser mal acos-
tumat, que visitava llocs poc fréquentais on 
abandonar deixalles no tenia cap altra con-
seqüencia que servir d'indicació —a vega-
des úti l— de la seva presencia per a ex-
ploracions posteriors, Pero a poc a poc la 
bombeta de flash, el résidu del carbur uti-
litzat, s'han convertit en desagradables es
combrarles per llur abundancia. I així ha 
passât amb tot: actualment la denuncia de 
destrosses, de pollucions o d'abusos co-
mesos en cavitats subterrànles és molt 
fréquent. Va començar amb l'espeleologia 
i abans amb la indignació d'alguns per la 
destrossa de concrecions d'algunes coves, 
la moda mes acusada durant el romanticis-
me de decorar jardins amb estalactites, 
fins al fet recent d'un judici per robatori 
de concrecions a la Cova de la Balme 

(Franca) i llur comercialització organitzada 
en gran escala. Va continuar amb els es-
forços d'E. A. Martel que van fer possible 
la promulgació d'una Ilei a Franca prohibint 
Henear animals morts als avenes, possible
ment una de les lleis que ha sofert i sofreix 
mes violacions. Avui les coves i eis avenes 
teñen dos enemies principals: les urbanit-
zacions (i en mes petita escala les pedre-
res) i els espeleòlegs i «espeleòlegs». Les 
urbanitzacions i obres publiques en gene
ral obturen l'entrada d'algunes cavitats, en 
destrueixen d'altres però també és veritat 
que en descobreixen de noves i, en gene
ral, només en alguns casos concrets hau-
ria estât necessari protegir cavitats d'es-
pecial interés. Allò que dol és que, mol-
tes vegades, amb un esforç minim es podia 
evitar l'obturació definitiva d'una cavitat 
interessant en algún aspecte; això passa 
algunes vegades perqué el propietari des-
coneix totalment l'interés que podia tenir 
aquell «forat», però la majoria l'avene és 
reomplert de manera irreversible per evi
tar possibles maldecaps: visites d'espe-
leòlegs, declaració de la cova de Hoc pin-
toresc, etc. El fet greu és que algunes ve
gades les urbanitzacions, o també les gran
ges de porcs (que, cosa curiosa, son en 
molts aspectes semblants a les urbanitza
cions) utilitzen els avenes corn a pous nè
gres i, naturalment, no fan cap bé a les 
fonts que alimenta l'aigua de l'avene, o a 
la capa freàtica que alimenta els mateixos 
habitants de la urbanització i zones prope
res; molts espeleòlegs podrien esmentar 
casos d'aquest tipus. 
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Formes d'erosió a la cova dels Muricecs, prop 

de la carretera del Pas de Terradets (Tremp). Les 

parets de la cova estan totalment cobertes d'ins-

cripcions de noms. • 

Pero el véritable perill de les coves esta 
constituït pels visitants, tant espeleôlegs 
que arriben ais llocs de difícil accès, com 
els turistes que, alla on arriben, ho desfan 
tôt mes a consciència. No cal dir res deis 
«turistes», responsables de la mutilado 
d'innombrables coves properes a les po-
blacions, de fàcil accès, etc., perô reai
ment de poca importancia general: cal ac-
ceptar que hi haurà unes coves «màrtirs» 
destinades inexorablement al sacrifici, com 
hi esta condemnat mes o menys exhausti-
vament tôt bosc massa proper a una ciu-
tat. Potser en aquest aspecte els casos de 
destrucció mes greu —almenys peí que fa 
a la biospeleologia— son els de les coves 
habilitades peí turisme en qué s'elimina 
de manera radical tot tipus de vida caver
nícola. 

Mes greu és, pero, el cas deis espeleô
legs. Tant els espeleôlegs ocasionáis i no 
tan ocasionáis que trenquen estalactites, 
pinten noms a les parets i Heneen el car-
bur vell ais llocs mes visibles, com l'élite 
deis espeleôlegs, responsables de les 
acumulacions d'aliments i restes de mate
rial ais camps subterranis deis avenes ge-
gants, especialment la Pedra de Sant Mar
tí i el Berger, 

És de preveure que aquests fets s'aníran 
agreujant en progressió geométrica, se-
guint el creixement del nombre d'espeleô-
legs i és utopie pensar que una cova molt 
visitada es pugui assemblar massa a una 
altra de poc freqüentada. El nombre de co
ves «classiques» anirà augmentant i sera 
útil efectuar de tant en tant una visita a 
una d'aquestes per seguir-ne l'evolució i 
preveure el possible estât en qué queda
ran mes coves cada vegada. Així compro-
varem que a la Cova del Manel les cues 
per entrar son cada vegada mes llargues, 
a l'Avenc del Llest cada dia coincideixen 
mes sortides de curset i que a l'Avenc de 
l'Esquerrà la morfología prédominant es va 
convertint en Ja produída per les granotes 
de fibres acríliques en fregar la roca i la 
fricció de les escales métalliques. Els sé
diments d'origen espeleológic comencen a 

formar els primers nivells a la base de cada 
pou i com que fins ara els espeleòlegs son 
gent poc donada a escriure, potser d'aquí 
a cinquanta anys uns nous arqueòlegs con
sideraran aqüestes restes com d'un gran 
valor historic... 

Trobar solucions a aquests problemes, i 
a d'altres, no és difícil, però son sempre 
solucions a Harg termini, que molts consi
deren utòpiques i que en el fons van a bus
car totes una presa de consciència, un aug
ment del nivell «cultural» en els possibles 
destructors de coves. Però la major part 
de les solucions proposades són prohibi-
cions que no tenen mai gens d'eficàcia (si 
no provoquen efectes contraproduents) o 
posicions curiosissimes dels qui per una 
banda voldrien que les coves es mantin-
guessin com si l'home no existís però per 
altra banda demanen una tècnica i un ma
terial d'exploració cada dia més perfecte 
que faciliti llur accés ¡ també el de molts 
altres, i fan tots els possibles perqué el 
seu país sigui el d'una espeleologia més 
multitudinaria. 

No obstant això, una vegada acceptat 
que no hi ha més remei que sacrificar unes 
quantes clàssiques devorades pels espe
leòlegs i uns quants massisos kàrstics 
menjats per les urbanitzacions i després 
les ciutats, creiem que es poden fer mol-
tes coses per a salvar una part d'aliò que, 
almenys avui, pensem que val la pena de 
conservar. 

Per exemple la National Speleological 
Society (E.U.) va publicar la seva opinio 
sobre la matèria de la manera següent: 

Per a la conservado de les coves 

«La National Speleological Society dels 
E.U. creu: Que les coves tenen un valor 
únicament científic, recreatiu i escénic; 
que aquests valors estan compromesos per 
la poca cura i el vandalisme intencionat; 
que aquests valors una vegada perduts no 
poden ser recuperáis i la responsabilitat 
per a protegir les coves han de prendre-la 
sobre si mateixos els qui les estudien i en 
gaudeixen. 
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foto: R. Sitjà 

D'acord amb això, la intendo de la So
ciety és la de treballar d'una manera rea
lista vers la conservado de les cavitats 
mitjancant programes efectius per a: L'es-
tímul de la pròpia disciplina entre els es-
peleòlegs; l'educació i l'estudi de les cau
ses deis mais produíts a les coves i els 
sistemes per a evitar-los i projectes espe
ciáis, incloent la cooperado amb altres 
grups similars dedicats a la conservado de 
zones naturals. 

I s'especifica: Que tot contingut en una 
cavitat —formació, vida i estructura— és 
important per al seu gaudiment i interpre
tado. Per això durant les exploracions es-
peleològiques cai deixar la cova tal com es 
va trobar. S'ha de procurar per tots els 
mitjans eliminar les deixalles; limitar els 
senyals ais mínims i més petits possibles, 
indispensables per al reconeixement, i es-
pecialment tenir una cura extrema a no 
trencar ni embrutar concrecions encara que 
sigui de manera accidental, entorpir el 
desenvolupament de formes de vida o aug
mentar innecessàriament el nombre de ca-
mins que desfigurin la planta. 

La coHecció científica és professional, 
selectiva i mínima. La recollecció de ma
terial mineral o biologie a efectes de mos
tra, àdhuc quan es tracta de trossos tren-
cats o d'exemplars morts no està mai jus
tificada, ja que anima d'altres a recollectar 
i destruir allò interessant de la cova. 

La societat ajuda projectes tais com: 

Establir sistemes de protecció per a les 
cavitats, coHocar reixes a I'entrada quan 
això sigui apropiat, oposar-se a la venda 
de restes espeleològiques, ajudant qualse-
vol mesura efectiva de protecció, netejant 
i restaurant les cavitats que hagin estât 
objecte d'abusos, coopérant amb els pro-
pietaris particulars de coves facilitant-los-
en informes, ajudant-los a protegir-les i 
compensant la deteriorado que s'hagi po-
gut produir, i influint en els propietaris de 
coves turistiques per a aprofitar l'oportu-
nitat d'ajudar el public a entendre-les i fer
ii conèixer la importancia de Mur conser
vado. 

Per tant, considérant que hi ha motius 
per a creure que la publicado de la si
tuado de les cavitats pot conduir al van
dalisme abans que s'hagi establert una pro
tecció adequada, ia societat s'oposa a 
aquesta publicado. 

És deure de cada membre de la socie
tat assumir la responsabilitat personal de 
difondre i propagar el coneixement del pro
blema de la conservado de les coves a 
cada visitant potencial d'aquestes. Sense 
això, el valor i la bellesa de moites coves 
desapareixeran aviat del món en qué v¡-
vim.» 

Potsér seria convenient que, almenys en 
els estatuís de les societats espeleològi
ques, figurés explícitament una norma d'ac-
tuació en aquest aspecte, com per exem
ple hi és en el reglament de la secció 
d'espeleologia del Centre: 

«Art. 2, m) Tindrà compte de manera es
pecial de la protecció de les cavitats sub-
terrànies contra la destrucció i el vanda
lisme humans així con l'alteració ¡ l'equili
bri naturals dintre d'elles deguda a les res
tes de tota mena introdu'ides i abandonades 
pels mateixos espeleòlegs. L'exploració 
ideal sera la que deixi la cavitat exacta-
ment en el mateix estât i condicions en 
qué es trobava abans d'ésser explorada. 
Els membres de l'ERE procuraran corregir 
les alteracions d'aquest ordre natural que 
ja haguessin pogut produir d'altres en una 
cavitat per ells visitada.» 
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Els Heures 
per J o s e p N u e t B a d i a 

Des de fa molts anys la naturalesa ver
ge ha atret una sèrie de persones -—no 
gaires— ais seus dominis. Des de sem
pre ha ofert Un medi propici perqué tota 
persona hi trobés un Hoc adéquat al seu 
creixement integrai, a la seva madurado 
com a persona, ha satisfet moites nécessi
tais que eren indispensables per al seu 
acabament i ha contibuït énormément a 
centrar-la en el seu temps i el seu espai. 
Linteres que despertava el seu coneixe-
ment era completament minoritari i és aquí 
quan pensem en l'excursionisme, que de ja 
fa una centùria s'ha dedicai amb interés i 
respecte al coneixement d'aquesta natura 
i al conqueriment deis seus llocs mes di-
fícils i pregons. 

La natura ha estât sempre un medi favo
rable per a la formado de la totalitat de la 
persona. Cal recordar que l'escoltisme o 
les colonies de vacances l'han fet camp 
del seu treball amb infants i jovent, por
tant a terme una educado integral (física, 
psíquica, social i espiritual) a base de l'es
piai compartit entre companys dins d'aques
ta naturalesa verge. 

L'espiai que es duia a terme, fa uns 
quants anys arreu, no oferia cap problema 
ja que eren relativamente poques les per
sones i tenien una consciència mes o 
menys evolucionada de la natura i de les 
seves liéis. Ara no, és un fet ben observât 
per tothom que quan arriba un fi de set-
mana o les vacances, una immensa majoria 
de la gent de la ciutat surt en massa fora, 
a la muntanya, al camp, al mar. Van a des
cansar, a recuperar-se físicament i psíqui-
cament. 

Aquest fenomen és força recent, ha es
tât motivât —segons sembla— per una 
conjunció de fets, i alhora per un canvi en 
la forma de ser de la gent. La tecnificació 
ha dut una sèrie de consequències com: 
Una reducció de les hores de treball, alhora 
que una major producció per a poder res-
pondre a una demanda cada vegada més 
gran, per part d'una societat que gaudeix 
de l'augment de l'estandard de vida i cada 
vegada més es lliura al «joc» del consum. 

La despoblado ha fet créixer les ciutats 
d'una manera monstruosa amb tôt el que 
aixó presuposa: sorolls, poc espai, pres
ses, gent i més gent. Tot aixó ha creat 
dins el ciutadà la nécessitât —que moites 
vegades només és mimétisme— de sortir 
a fora. L'aug.ment deis mitjans de trans
port public (carreteres, trens, autobusos) 
ha permès que una quantitat considerable 
de gent es traslladés a fora. L'accès éco
nomie de moites persones al cotxe ha es
tât un deis darrers fenômens que hem ob
servât, ja que el sol fet de tenir un cotxe 
ha bolcat una quantitat considerable de 
gent fora de la ciutat. 

Segons el que es pot preveure els es
piáis aniran en augment, en durada i en 
persones que en gaudeixin. 

El problema important que presenten 
avui els Heures és essencialment el d'ésser 
una nécessitât inexcusable —cada vegada 
ho sera més— i de carácter massiu, la 
quai cosa presenta una série de questions, 
a resoldre tan importants com: equipa-
ments, protecció de la natura, i educado 
del public. 

Generalment, no és suficient definir una 
bona política d'arranjament turístic per a 
protegir la natura, sino que és imprescin
dible que la qualitat deis equipaments si
guí a la mesura d'aquesta política. 

No podem ignorar les degradacions de 
tots tipus que comporten els equipaments 
turístics: degradacions forestáis, prats mal-
mesos, incendis i encara més el parcella-
ment excessiu, certs modes d'explotació 
agrícola inadequades i sobretot la inesta-
bilitat en qué s'estableix el grup huma in-
fluít per les fluctuacions de la moda i la 
publicitat. 

Hi ha, a més, un factor de degradació 
que anomenem «l'erosió turística». Les se
ves consequències son greus i acumulati-
ves, pero no gaire perceptibles quan no es 
té una consciència una mica clara del pro
blema. Per a tornar una zona amb aquest 
factor de degradació a la situado anterior, 
cal esmerçar-hi molts esforços en opera-
cions de restauració. 
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-Mira, pare, una flor! 

L'erosió turística és la résultant de la 
mateixa activitat turística: deixalles (els 
vidres i els plastics no desapareixen), ve-
hicles abandonáis, masses de gent en 
llocs de calma i solitud, aqüestes masses 
son les que contribueixen a la regressió de 
la fauna (caçadors furtius, caceres en épo
ca de veda) i moites vegades es produeix 
l'extinció de biôtops testimoni. També la 
degradado de la vegetado i el sol pervé 
d'un vandalisme mes o menys conscient o 
una recoHecció exhaustiva que extingeix 
especies rares (la flor de neu i d'altres). 
Les masses de gent amb el seu trepig no 
permeten el desenvolupament de la vege
tado i els prats. La degradado de la ve
getado porta aparellada la del sol en fal-
tar-li el suport de les arrels per mantenir-
se fixât al terreny. H i contribueixen també 
la munió de motoristes practicants del 
trial i molts mais boletaires que remouen 
la capa mes rica d'humus, fent destrosses 
que son greus i no ho semblem. Desgra-
ciadament, les «érosions» es deixen sentir 

arreu: platges, vores de Macs, rius, prats, 
boscos, camps, muntanyes, ciutats i po-
bles. 

És inexcusable de defensar i de prote-
gir el paisatge com a conjunt harmonie de 
diversos factors, molts dels quais queden 
amagats als ulls de molta gent, com ara: 
la configuració del terreny i les sèves va-
riacions, els tipus de vegetació existents, 
els colors dominants que el caracteritzen, 
i, moites vegades, l'empremta de l'home, 
del pages que al llarg de generacions i de 
segles hi ha treballat, deixant-hi el seu 
testimoni. 

Com a mostra d'equipament ben fet amb 
un ait grau de protecció del medi, és in
téressant de veure aquesta experièneia rea-
litzada a Franca i de la quai fem un esbós 
com a exemple illustratiu de com s'han re-
solt uns problèmes que també tenim al 
nostre pais. 

El poblet de vacances és una solució ori
ginal a les vacances familiars i en general 
al turisme social. 

Està construit en un marc naturai triât 
per la seva qualitat, però prop (2-3 Km.) 
d'una aglomeració (un poble). Es compon 
d'una sèrie de pavellons que acullen una 
famîlia cada un, disposats al voltant dels 
edificis collectius (restaurant, sales de 
jocs, reunió, lectura i alguna vegada la pis
cina) tot formant un llogaret. 

L'organització és gestionada per organis
mes de fi no lucratiu (V.V.F. i O.C.C.A.J.) 
que asseguren una animació permanent 
adaptada a les diferents edats dels mem
bres de les families. El finançament es 
fa a base d'un forfait tot comprès. Avan-
tatges que presenta: 

— Poe ocupament d'espai, serveis i equi-
paments d'espiai concentrats (50 Hits 
per Ha.). 

— Bona protecció del medi, arquitectura 
adequada i de qualitat que per les sè
ves dimensions (250-500 Hits per po
blet) s'insereix perfectament en el 
medi. 

— La proximitat d'un poble permet el su-
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port economie i de serveis: metge, ta-
ller mecànic, correu, banca, botigues. 

— Els efectes économies sobre el poble 
també son importants, ja que permeten 
crear nous llocs de treball (8-10 per 
100 Ilits) la meitat dels quais son per
manents. 

— Llibertat de poder cada u realitzar els 
seus interessos de tipus cultural i d'es
piai. 

— Permet en el clutadà, sensé anar-se'n a 
un Hoc inhòspit, trobar en un ambient 
civilitzat, la tranquillitat i serenor que 
busca, alhora que estar en un Hoc con
fortable i tenir un contacte huma amb 
els altres sempre enriquidor, tant a es
cala individuai com familiar. 

— També el paper d'uns animadors, asse-
gura el manteniment de l'interès per la 
descoberta del medi circumdant, medi 
naturai o rural a través del contacte di
recte amb tot el que els envolta, de 
manera que s'estableixi un corrent 
d'enriquiment per a tothom, tant per 
als estiuejants com per als pagesos. 

El poblet de vacances sembla èsser, una 
bona formula de turisme intégrât, que ofe-
reix molts avantatges en els aspectes de 
consum d'espai, protecció del medi, con-
servació dels paisatges i expansió de la 
persona. 

A casa nostra fora intéressant que es 
pogués promoure aquesta idea a base de 
portar-la a terme en alguns dels molts po-
bles abandonats que hi ha a moites con-
trades reaiment boniques de la nostra 
terra. 

A part de tenir inconvénients, aquest t i
pus de poblament de vacances permetria 
que molts pobles que s'enrunen tornessin 
a reviure i també probablement seria un 
factor que faria renovar la seva economia, 
contribuint aixî al millorament del nivell 
de vida, que aturaria la fugida cap a les 
ciutats dels seus habitants. 

Tot projecte d'arranjament del medi per 

als espiáis, és sobre el paper una cosa 
molt bonica i molt ben feta, els problèmes 
i les dificultats generalment venen des-
prés. És realment lamentable que moites 
coses importants no es fan o es fan ma-
lament a causa d'interessos, especulacions, 
i altres coses que no son prôpies de per
sones filies del país, ja que en lloc de res-
pectar-lo i millbrar-lo, el degraden a canvi 
d'un benefici personal, privant els altres 
d'un patrimoni que és public. 

L'equipament turístíc caldrà fer-Io en un 
lloc on existeixi un centre d'interès i les 
sèves dimensions serán proporcionades a 
la capacitat d'acolliment del lloc. 

El disseny arquitectonic s'hauria de fon
dre harmónicament amb el relleu, la vege
tado i els colors. Cal bandejar d'un cop 
tota exhibido d'arquitectura que no quedi 
perfectament adaptada al medi a qué va 
destinada. També cal que tota unitat turís
tica d'esplais (centre d'esquí, estació d'alta 
muntanya, zona de vacances familiars) tin-
guí un manteniment assegurat, ja que la 
degradació de l'arranjament també degra
da els voltants. 

Quant a la conservado de zones en es
tât salvatge o en una explotado regulada 
que mantingui un equilibri écologie, és co-
neguda la labor que arreu es fa amb la 
creació de pares naturals, reserves de caca 
i pesca i altres modalitats de protecció di
recta o indirecta. S'ha de fer el que es pu-
gui perqué cada dia siguin mes els llocs 
protegits de debo. 

Uns dels punts principáis perqué la con
servado de la natura sigui un fet mes que 
una esperança, rau en l'educació de la 
consciéncia pública ¡ en l'acció eficaç dels 
poders locáis (a escala nacional i escala 
local) protegint, fomentant i ajudant tota 
acció positiva, dictant liéis i fent-les com-
plir. Un public educat en aquest sentit és 
la millor collaboració a tot programa ofi
cial de protecció. 

Caldria fer una promoció educativa co-
mençant per les escoles, incloent la pro
tecció i la conservació de la natura a l'es-
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tudi de les ciències, no com un afegitó, 
sino com una orientado general de la cien
cia. També per la premsa, la radio i la tele-
visió caldrla sensibilitzar la gent anònima 
sobre aquest problema donant, sobretot, 
normes en un sentit positiu, més que no 
pas dient: «no feu això, no feu allò, no 
heu de ter aquesta altra cosa». 

Mirant una mica les realitats, sembla 
molt difícil de poder resoldre satisfactò-
riament, a casa nostra, el problema de la 
protecció i conservació de la natura, d'una 
manera una mica ràpida. Hi ha una gran 
quantitat de gent que actúa en aquest 
camp, per raó de la seva professió, que no 

té cap idea de res í, naturalment, fa les 
coses mal fetes per ignorancia, per inte-
ressos, ja que cal pensar que la protecció 
de la natura des del punt de vista mate
rialista és una cosa per fer-la els romàn-
tics. 

Nosaltres, que ens sentim responsables 
de dur endavant l'esperit de l'autèntic ex
cursionismo, cal que ho tinguem ben pré
sent, cal que siguem els primers que hi 
reflexionem ¡ que actuem dretament, com 
a mínim, per a exemple i testimoni deis 
altres, no fos cas que pensant-nos ésser 
els «bons», fóssim els primers a faltar a 
l'actitud que prediquem. 
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Miscel.lanía 

ADENA (Asociación para la defensa de 
la Naturaleza) és un organisme fundat el 
juliol de l'any Î968. L'objecte del seu tre-
ball, segons llegim en els seus estatuís és: 
Promoure, fomentar i assegurar tant a Es-
panya com a l'estranger, la conservació de 
la fauna i de la flora, deis paisatges, de les 
aigües, dels sois i de tots els altres re
cursos naturals. Aplegar diners amb des
tinado a aquests fins. Oferir la seva col-
laborado ais organismes publics i privais 
que persegueixin els mateixos fins. Colla
borar en l'accio empresa per la Fundació 
de dret suis (The World Wildlife Fund o 
Fons Mundial per la Naturalesa) que té la 
seu a Zuric. 

ADENA està asociada al WWF, com tam
bé ho están diferents organismes d'Angla-
terra, Estats Units, Suïssa, Països Baixos, 
Alemanya, Austria, Bèlgica, Italia, Franca, 
Canadá i Sud-Àfrica. 

El WWF es va fundar la tardor de l'any 
1961 a partir de la nécessitât de portar a 
terme dues de les responsabilitats mes im
portais de la UINC: la propagado d'una 
consciència de conservació de la natura i 
la mobilització dels mitjans necessaris per 
tal de realitzar els projectes de conserva
ció més urgents arreu del món. Les moti-
vacions del WWF estan basades en la con-
vicció que la Humanitat és responsable del 
món que se li ha confiat. Hi ha raons eti
ques, estètiques, científiques i économi
ques perqué, mitjançant una administració 
acurada del nostre patrimoni natural, pugui 
ser transmès en tota la seva integritat a 
les generacions vinents. 

Les realitzacions d'ADENA i WWF a Es-
panya son diverses: compra de 3000 Ha. 
per a Testado biológica de Doñana, men-
jadora d'aus de presa a Monreal (Navarra), 

recuperado de les darreres gaseles Dama-
Dama del Sahara, edició de 10 «posters» de 
tipus didàctic sobre els animais amenaçats 
d'extinció, gestions per la conservació de 
l'Albufera de Valencia, publicado d'un 
opuscle sobre el tracte i protecció de les 
aus de presa a Mallorca. 

A la primera Conferencia Mundial de 
Parcs Nacionals que es va celebrar l'any 
1962 a Seatlle (E.U.) fou tema important 
la creació de pares i reserves naturals sub-
marines per tal de defensar zones d'impor-
tància especial, de la incidencia humana. 

També es veia necessària l'elaboració 
d'un inventari biologie que permetria el 
coneixement de la situació ecológica del 
sistema afectat per la protecció i que ser
viría per a comprovar i estudiar les varia-
dons produ'ídes per la reploblació biológi
ca de la zona. 

D'acord amb aqüestes línies internacio-
nals el Departament d'Activitats Científi
ques de la Federació Espanyola d'Activitats 
Subaquàtiques ha realizat un projecte per 
a la creació d'un parc submari a les liles 
Medes a la Costa Brava. 

La reserva afectaría totes les ¡lies (Meda 
gran, Meda xica, i els altres illots) i una 
zona de mar en forma de rectangle d'una 
milla de costat. També es reservarla un 
espai de costa prop. de l'Estartit a Punta 
Guixera. 

El pía preveu l'establiment de la reserva 
submarina —que alhora serviría per a re
poblar els voltants— la investigació bioló
gica, la creació d'un parc nacional submarí, 
a més de la construcció d'un molí, treballs 
d'iíluminació submarina i una escola inter
nacional d'escafandrisme, entre d'altres. 

El pía pensa també en l'aspecte social 
dels pescadors de l'Estartit, en privar-los 
la pesca a la zona de les Medes rica en 
peixos i també en la promoció turística de 
l'Estartit i la platja de Pals. En la financa-
ció podrien coílaborar el Ministeri d'Edu-
cació i Ciencia i organismes internacionals 
(UNESCO, F.A.O., C.O.I.). 

«La Vanguardia» 
Barcelona, 26-28 agost 1970 
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C A M P A Ñ A D E P R O T E C C I Ó N 

SERVICIO DE PLAGAS FORESTALES 

ж Бепега! de Montes, Сага y Pesca Fluvial-Ministerio de ficncultiira 

1. Pigot garser 
2. Mallerenga petita 
3. Mallerenga emplomallada 
4. Plt-roig 
5. Raspinell 
6. Pica-soques 
7. Mallerenga biava. 

El Servei de Plagues Forestal de la «Di
rección General de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial» del Ministeri d'Agricultura, ha dut 
a terme una campanya de protecció deis 
ocells insectívors. 

Aquesta campanya ha esta orientada a 
la coHocació de nius artificiáis en boscos 
de pi roig i pi pinyoner, així com ais alzi-
nars i suredes. En algunes pollancredes 
també n'han collocat en pía experimental. 

Aquesta campanya també enclou estudis 
sobre el comportament i la bioecologia deis 
ocells que es vol protegir, I l'obtenció de 
dades sobre la nidificado i la cria en els 
nous nius. 

A la fi de l'any 1969 hi havia installats 
61.890 nius artificials repaúits per tot Es-
panya, especialment en els anomenats 
«Montes de Utilidad Pública». 

Es volen protegir ocells com ara el pigot 
garser, el raspinell, el pit-roig, el pica-
soques, les mallerengues, el mastegatat-
xes, la cotxa fumada, facilitant-los un am
bient propici per a la reproducció ¡ la cria 
en els boscos que per la degradado que 
pateixen no ofereixen aqüestes condicions 
que aporta el niu artificial. 

«Protección a las aves insectívoras me
diante nidos artificiales». Pedro Ceballos 
Enginyer de Monts del Servei de Plagues 
Forestáis. 

Bibliografia 

Conférence Européenne sur la Conservation de 
la Nature. Conseil de l'Europe. «Année Euro
péenne de la Conservat ion de la Nature, 
1970». 

(Aqüestes comunicac ions comprenen t res te
rnes bàsics per a la conservació de la Na-
tura lesa: aglomeracions urbanes, industr ia, 
agr icu l tura i boscos, i Heures, sota el t i to l 
general : «L'aménagement de l 'envi ronnement 
naturel dans l'Europe de demain».) 

Aquesta documentació es pot consul tar a 
la b ib l ioteca del Centre. 

Rapport de l'Autriche, CCN-A (69) 1. 
Rapport de la Belgique, CCN-B (69) 2. 
Rapport de Chypre, CCN-CY (69) 3. 
Rapport de Danemark, CCN-DK (69) 4. 
Rapport de la République Fédérale d'Allema

gne, CCN-D (69) 5. 
Rapport de la France, CCN-F (69) 6. 

Rapport de la Grèce, CCN-GR (69) 7. 
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Rapport de l'Irlande, CCN-IRL (69) 9. 

Rapport de l'Italie, CCN-I (69) 10. 

Rapport de Malte, CCN-GBY (69) 12. 

Rapport de Norvège, CCN-N (69) 14. 

Rapport de la Suède, CCN-S (69) 15. 

Rapport de la Suisse, CCN-CH (69) 16. 

Rapport de Finlande, CCN-SF (69) 19. 

Rapport de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) , 
CCN-FAO (69) 31 . 

Rapport de l'Organisation Mondiale de la San
té ( O M S ) , CCN-ECE (69) 33. 

Rapport de la Commission Economique pour 
l'Europe des Nations Unies, CCN - ECE 
(69) 34. 

Rapport du Bureau International du Travail, 
CCN-ILO (69) 37. 

Rapport de la Confédération Européenne de 
l'Agriculture, CCN-CEA (69) 38. 

Rapport du Conseil International de la Chasse. 
CCN-HUNTING (69) 40. 

Rapport du Conseil International pour la Pro
tection des Oiseaux, ÇP" SMP (69) 4 1 . 

Rapport du Fonds M o i - 'i Protection 
de la Nature ( W W F ) , ^ ^ 6 9 ) 42. 

Rapport du Bureau M O I K . Scoutisme, 
CCN-SCS (69) 43. 

Rapport de Lichtenstein, CCN-LF (69) 23. 

Rapport sur le rôle des Pouvoirs Locaux, CCN-
LOC (69) 22. 

Rapport de l'Union Internationale pour la Con
servation de la Nature et de ses Ressources 
(U ICN) , CCN-UICN (69) 44. 

(En aquest rapport hi ha una intéressant Mista 
amb els vint- i-vuit t í to ls publ icats per aques
ta ent i ta t Internacional independent. La UICN 
publica un but l let í t r imes t ra l en f rancés i en 
angles, t ractant els problèmes actuáis de 
la conservació de la naturalesa, d ' in terès in
ternacional i, al mateix temps, publ ica una 
memor ia amb les act iv i ta ts desplegades du
rant l'any. Recomana dos l l ibres que han 
aportat nous punts de vista ais tècnics en 
la const rucc ió de la natura: Man's role in 
changing the face of the earth, Thomas, 1954, 
¡ The future environnement of North Ame
rica, Darl ing & M i l t on , 1966.) 

Projet de Carte Comunale Européenne de Pro
tection de la Nature, C P L / P / A m (7) 15, i 
Rôle des Pouvoirs Locaux dans le domaine 
de la Sauvegarde de la Nature et des Res

sources naturelles, C P L / P / A m (7) 18, del 
«Groupe de t ravai l pour l 'aménagement du 
te r r i to i re et les problèmes régionaux». 

El «Conseil de l'Europe» ha muntat el «Cen
t re Européen d ' In format ion pour la Conserva
t ion de la Nature», a Estrasburg. Aques t Cen
t re , l 'octubre d'aquest passât any 1970, ha édi
tât una relació de to ts els documents que ha 
anat publ icant, t i tu lada «Documents du Con
seil de l'Europe sur l 'Environnement». 

També edita des de l'any 1968 «Naturope», 
Bul let in du Centre européen d ' In format ion pour 
la Conservat ion de la Nature (quatre números 
cada any) . 

També ten im not ic ia d'al tres rev is tes f ran
ceses com: 

«Problèmes pol i t iques et sociaux», n.° 39, 25 
setembre 1970, La lutte contre la pollution, 
L'homme et son milieu naturel (n. 8, 20 
febrer 1970). Mise en valeur et protection 
de la nature en URSS (n.° 9, 27 febrer 1970), 
La politique de l'environnement aux Etats-
Unis (n." 17, 2 abri l 1970). 

«Revue 2000», L'environnement, n ° 15, gêner 
1970, i Un premier programme pour l'envi
ronnement, n.° 17, ju l io l-agost 1970. 

Aqüestes rev is tes es poden t robar a: «La 
Documentat ion Française», 31 , quai Vol ta i re , 
Paris 7me. 

Naturchute und Landschaftsspflege ehren Be
ziehungen zu Lan-und Forsfurwirtschaft (Pro-
tecc ió de la Naturalesa i del paisatge i les 
sèves relacions amb l 'agricultura i la s i lv i 
cu l tu ra ) . Werner Pevetz, enginyer. W ien , 
1968. «Agranwi r tschaf t l i ches für Lan-und 
Fostwi r tschaf t l i ches». 

La polución atmosférica, P. Chovin i A . Rous
se l . «¿Qué sé?», Oikos-tau. Barcelona, 1970 

Ar t i c les per iodíst ics a «La Vanguardia», de 
Barcelona: 1 d 'abr i l , 15 d 'abr i l , 24 d'abri l i 
29 d'abri l de 1970. 

Aquest diar i també ha publ icat d 'al t res art i 
c les re lacionáis amb la conservació de la 
naturalesa i eis paisatges. 

«Algo». Revista de divulgació c ient í f ica, tèc
nica i cu l tu ra l , 2 . a quinzena d'agost 1970. 
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Expedició del Grup 
Atlas a Groenlandia 
per F r a n c e s e O l v e r a 

De Canada del Centre a les muntanyes 
del Marroc, l'any 1966, ¡ mes concretament 
de la comissió que va gestionar tots els 
treballs de l'expedició, va néixer el grup 
Atlas, el quai es va imposar, com a mis-
sió, de realitzar periòdicament, i amb un 
sentit de continuítat, viatges d'estudi i es-
portius alhora arreu del món. Després deis 
que es van dur a terme a Finlàndia, a Grè
cia i a Turquía, l'estiu darrer el grup n'ha 
realitzat un a Groenlàndia. 

En el transcurs d'aquests viatges es 
procura recollir tot el material que es con
sidera intéressant, el qual, després, es po
sa en mans dels diversos especialistes 
perqué l'estudii'n i en treguin conclusions. 
I així, amb aquest sistema pràctic, els ma-
teixos elements del grup, ens hem anat 
fent amb un bagatge de coneixements so
bre diverses matèries: Geologia, Biologia, 
etcétera. 

El grup té ja al seu haver els seus viat
ges a Finlàndia, a Grècia i a Turquía. L'es
tiu passât, després de. nombrosos estudis 
i treballs d'informació, per ais quals vam 
poder comptar amb la collaboració de les 
diverses seccions de la casa, especialment 

de la Biblioteca, durant el mes d'agost hem 
dut a terme un viatge a Groenlàndia, en 
el qual han participât els següents élé
ments: Josep M. Biosca, Salvador Franco 
i Francese Olvera. Les tasques especifi
ques assignades a cadascú —bé que a l'ho-
ra de la veritat tots han hagut de fer de 
tot— son les següents: Biosca: navega
do, cinema i cartografia; Franco: fotogra
fia i traducció, Olvera: alimentació, diari, 
cuina i cartografia. 

L'anada 

Vam sortir de Barcelona —de la plaça 
de Sant Jaume, exactament, on van venir 
molts amies a dir-nos adéu— amb cotxe 
fins a París. Bé que el material pesat ha-
via estât embarcat préviament amb desti
nado al port d'Angmagssalik, a Groenlàn
dia, via Copenhaguen, al nostre cotxe no 
hi cabia ni un clau mes. A París, a i'aerò-
drom de Le Bourget, vam agafar l'avió que 
ens va dur a Luxemburg, on vam haver de 
fer escala. Luxemburg ens va causar una 
desagradable sorpresa per la formidable ¡ 
insospitada desorganització que regnava a 
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tots els serveis de l'aeròdrom. Després de 
moites angûnies i peripècies ens vam ins
tallar al DC8 que t obreix la linia Luxem-
burg-Nova York, amb escala a Keflavik, aéro
port internacional de Reykjavik, la capital 
d'Islàndia, on vam baixar nosaltres. Abans, 
tenim ocasió d'adonar-nos que el terreny 
és totalment volcanic, sense gens de ve-
getació, pia i torturât per esquerdes i an-
tics rius de lava. Plou i això afegeix, en-
cara, una nota de tristor al paisatge. 

A la duana, on ens atenen molt ama-
blement, un oficial de policia ens diu que 
els hem de deixar els fusells, que no po-
dem dur per Islàndia, però que ells ma-
teixos s'encarregaran de fer-los arribar a 
l'altre aéroport on hem d'agafar l'avió de 

Groenlàndia. Un autobus ens trasllada a 
Raykjavik, a l'estació terminal. Després, un 
taxi, ens duu al centre de la ciutat, on 
ens allotgem en un hotel. Continua pio-
vent. Sortim a fer un volt, just pel goig 
d'estirar les cames, car a les nou del ves-
pre no es veu ni una ànima pel carrer. 

Molt ben impressionats per l'amabilitat 
i l'ordre que trobem al nostre pas, Tende
rne al matî anem a l'altre aéroport, on hem 
d'agafar l'avió que ens ha de dur a Groen
làndia, concretament a l'illa de Kulusuk, a 
la costa est. Ens tornen els fusells men
tre donem un cop d'ull als nostres com-
panys de viatge: la majorla son senyores 
americanes, mes aviat de certa edat, ves-
tides pintorescament, que parlen molt i 
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Els nens esquimals, a ¡'arribada de l'avió, intenta-

ven d'obtenir una llaminadura amb que eren 

obsequiáis els viatgers, a canvi de deixar-se 

fotografiar. y 

es deleixen per enviar postais. L'avió surt 
amb puntualitat i al cap d'una hora i mit-
ja ja podem veure la barrera de glaç, sig
ne évident de la proximitat de terra. 

Les primeres muntanyes es dibuixen a 
l'horitzó. La seva visió ens emociona, per
qué és corn la retrobada amb un vell amie. 
El mar, d'un-color blau negros, contrasta 
cada cop mes amb la profusió d'icebergs, 
fruit de les geleres que solquen les mun
tanyes de cims agressius i carenes allar-
gassades. La costa que sobrevolem, tren-
cada i martiritzada, ens fa pensar en la 
cruesa de l'hivern. Fa sol. Passa algun nu-
vol que, lluny d'inquietar-nos, dona una 
nota de color contrastant al panorama. 

L'illa de Kulusuk és molt gran. Fins i 
tôt vista de l'avió estant, apareix de grans 
proporcions. Ens diuen per l'altaveu que 
farem una passada sobre Angmaqssalik. La 
població esta assentada dintre un fiord en 
forma d'olla. Aquesta passada fou espec
tacular de debo. L'avió va pujar de sobte, 
i tôt seguit es va deixar caure com un 
ocell ferit entre les parets d'un cercle de 
muntanyes. Molts deis passatgers es van 
posar a cridar i nosaltres vam tenir feina 
a subjectar el nostre bagatge. Al cap de 
poc, preniem terra a la pista de Kulusuk 
que, curta i polsosa, va posar de nou a 
prova la traça del comandant de l'avió. 
Tôt seguit d'arribar, ens espera una nota 
simpática: a l'escala mateix de l'avió, ca
da passatger rep una taronja i un refresc. 
Un estol de quitxalla esquimal intenten 
d'aconseguir aqüestes llaminadures a can
vi de deixar-se fotografiar. Pero no son 
gens pesats, sino, al contrari, molt sim-
pàtics. 

Els passatgers, que participen en una 
excursió organitzada d'un dia a Groenlan
dia, se'n van a visitar el poblet de Kap-
Dan, no massa contents de recorrer a peu 
els quatre quilômetres que el separen de 
l'aéroport, on els espera l'avió. El director 
intenta animar-los caminant amb aire de 
cidit. En prenem comiat I fem cap a les 
dependèneies administratives de Kulusuk 
que és una base d'utilització conjunta de 

Dinamarca i Estais Units, amb una instai 
lació de radar molt completa. El director 
de la part danesa, el senyor Larson, un 
home jove i molt simpatie, a qui devem 
molts favors, ens tracta de bones a prime-
res amb molta deferencia i posa els seus 
servéis a la nostra disuposició. La resta 
del personal, a qui el nostre projecte va 
caure en gracia, també ens va ajudar amb 
les sèves utilissimes informacions. Deci-
dim, després d'haver-nos informat, embar
car l'endemà en un vaixell procèdent 
d'Angmagssalik que venia a descarregar i 
recollir passatgers. Arriba a l'hora previs
ta. És un pesquer de color vermeil que es 
diu «Hans Petersen». 

Després d'un café de comiat, abando-
nem l'illa, que se'ns presenta presonera 
dels icebergs, els quais formen un autèn-
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D e dalt estant del cim Atlas podem observar els 

primers contraforts de l'lndslandsis o masses de 

gel continental. • 

tic laberint. Això, però, no sembla impres
sionar massa els mariners del nostre vai-
xell. La nostra embarcació va sortejant les 
moles de glaç i, si cal, les embesteix de 
dret. Les patacades fan grinyolar el basti-
ment. Un cop que un d'aquells obstacles 
sembla insuperable, un dels mariners, sen
sé pensar-s'hi gaire, hi salta proveït d'una 
serra, amb la quai hi fa un encaix per on 
passa una corda, i el pesquer el remolca 
enrera fins que deixa la via lliure. Des
prés d'una aturada a l'altura del port de 
Kap-Dan, amb el quai es comunica amb 
una barca, perquè té el port bloquejat, en-
filerrr la mar oberta, per on naveguem més 
ràpidament, bé que no del tot tranquiHa-
ment, perquè de tant en tant ens vénen a 
embestir nous blocs de glaç, els reflexos 
del quai arriben fins a les profunditats d'a-
quella aigua de color verd plom. 

Passem per davant el fiord d'Angmags-
salik, coronat d'altives muntanyes, la be-
llesa de les quais no sembla interessar 
sino a nosaltres. Un seguit d'illes petites 
voregen l'entrada del fiord, cosa que in
dica la perillosa presència de baixos. Les 
gavines, amb el seu voi, semblen saludar-
nos amb les seves evolucions. Dos fars 
assenyalen el canal d'entrada a la pobla-
ció. Un ampli cercle de muntanyes envol-
ta al fiord, les quais aboquen el material 
de les geleres que les solquen al port na
turai, ampli i magnifie. Veiem un agrupa-
ment de cases de colors virolats: és Ang-
magssallk. Un dels mariners ens treu del 
nostre embadaliment; és per cobrar-nos 
l'import del viatge: sis corones daneses. 

Angmagssalik és la capital de la Costa 
Est. Només té 600 habitants, però es veu 
molta activitat, ja que és el punt d'arriba-
da i despatx de les mercaderies de Dina-
marca per a tota la regio. Retrobem la 
gran caixa amb el material pesat, dlntre 
la qual, al capdavall, passem la nit, ja que 
un huracà s'ha endut l'unie hotel i no ens 
poden oferir cap hostatge. 

L'endemà podem contractar una barca 
de bones proporcions que ens duu, amb 
tot el nostre material, al poblet de Kunc-

miut, cosa de 60 km al nord seguint el 
fiord d'Angmagssalik. De nou hem de sol
car unes aiguës cobertes de blocs de glaç, 
molt impressionants vistes de la petita 
embarcació estant, i que cal sortejar amb 
tota mena de maniobres. Sort que, segons 
ens han dit, el nostre barquer és el mi-
llor navegant del poblé. Quan arribem al 
mar lliure, respirem. Gaudim d'una tarda 
esplèndida, travessant unes aigües quie
tes i tranquiHes. Ouan arriba l'hora del te, 
nosaltres, ignorants del ritual, no compre-
nem massa els treballs del nostre mariner 
per oferir-nos el beuratge tradicional. Per 
fi, amb un veli primus, aconseguim de 
prendre un te fluixet, però, amb tot, re
confortant. Al cap de tres hores arribem 
a Kuncmiut, petit poblat de 200 habitants, 
dedicats a la pesca i a la caca. Una fac
toría d'assecatge de peix i un port menut 
representen tota l'actívítat comercial del 
poblé. Tota la quitxalla ens ve a rebre i, 
molt amablement, ens ajuda a descarre-
gar. El nostre amie, el barquer, ens diu 
que passare a recollir-nos el dia 16 i se'n 
torna sense més compliments. 

Fem un tomb per la poblado, per veure 
sí trobem algú que parli angles. Tots en 
saben alguns mots, però no aconseguim 
d'entendre'ns-hi. A la f¡, trobem tres noís 
anglesos, de la Kaiak Expédition, que es-
tan acampáis a l'altra banda del poblé, a 
la vora d'un petit port natural, que ens 
diuen que estaran contents que hi anem. 
Amb un pareli de viatges traslladem el 
nostre material a l'indret on instaHem el 
campament base, un Hoc molt apropíat, so
bre un prat, a la vora d'un torrent. Consta 
de tres tendes, dues per a habitació i l'al
tra per a material, amb cuina una petita 
estació meteorològica, dipòsit de gasolina 
i material nàutic. 

Les act iv i tats 

El mal temps fou el signe general de 
la nostra estada en aquelles terres. Ja el 
primer dia, un cop instaHat el campament, 
una pluja intermitent ens va obMgar a cer
car refugi a les tendes. Les variacions eren 
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Despres de dos dies de mal temps, iniciem un 

Intent d'ascensio al cim Sense Nom, voltat de 

geleres per totes bandes. • 

tan sobtades ¡ tan radicáis que feien in
útil tota previsió. Aixô va privar que po-
guéssim realitzar tots els projectes d'ex-
ploració, ben concrets i programáis, que 
havíem fet. 

Vam aprofitar el primer période de bo-
nança per embarcar-nos i anar a reconèi-
xer el fiord d'Ikâsaulag, situât al davant 
del poblé de Kuncmiut, d'uns 15 km de 
fondària. Ens calgué travessar el fiord 
d'Angmagssalik, en aquest punt d'uns 6 km 
d'ample. La mar, lleugerament picada, no 
presentava gaires dificultats. Vam entrar 
al canal del fiord i vam desembarcar per 
fer una prospecció geológica i botánica. 
Al cap de vint minuts, un vent molt fort 
ens va fer arribar uns núvols negres i 
amenaçadors. De primer, vam pensar que 
el temps milloraria, pero aviat ens vam 
decidir peí retorn. El mar s'havia enfurit 
i la boira havia anuHat la visibilitat. Vam 
embarcar amb tota mena de precaucions: 
roba d'aigua, armilles salvavides, material 
embolicat amb plastics i assegurança amb 
una corda. Al centre del fiord les condi-
cions van arribar a la seva máxima dure-

sa: les onades ens sacsejaven de valent 
i ens Jlençaven al damunt torrents de bro-
mera. Després d'una difícil i Marga traves-
sia vam arribar al nostre port improvisât. 
Tractant-se d'uns maríners neòfits com nos-
altres, considerem que ens en vam sortir 
molt bé, gracies, especialment, a la bona 
qualitat del nostre material. 

Quan el temps va tornar a millorar, vam 
fer una prospecció ahfiord de Tarsisarsík, 
branca dreta del d'Angmagssalik, al qual 
s'entra per un amagat canal d'uns 200 mè
tres d'amplada, amb una petita illa al míg. 
Després d'una placida navegado entre 
cims punxeguts i geleres suspeses, vam 
trobar un Hoc adéquat on vam installar un 
nou campament, base per al nostre progra
ma d'ascensions. 

Les muntanyes de Groenlàndia només 
han estât explorades, parcialment, a la zona 
litoral. Les de l'interior, a causa de les ri-
goroses condicions climatiques, resten 
desconegudes. El dm més alt no arriba 
ais 4.000 mètres. La majoria deis més alts 
oscillen entre els 2.400 i els 2.800 metres, 
però aquests cims, vistos de la vora del 
mar, apareixen com uns autèntics gegants, 
amb dificultats iguals o superiors a les que 
presenten els grans cims dels AIps. 

El mal temps i el poc temps de que dis-
posàvem van limitar les nostres activîtats 
alpinístiques. Malgrat tot, vam fer un re-
coneixement d'uns 40 km de muntanya, 
amb ascensions rapides a cims petits, i 
vam prendre croquis i efectuar correccions 
ais mapes ja existents. De les nostres as
censions, destaca la que vam dur a terme 
a un cim de 1.150 metres, esvelt i ben si
tuât, després d'una forta pujada i d'algu-
nes grimpades ben aèries. Creiem que es 
tracta d'una primera absoluta, cosa que ha 
de confirmar l'Institut Geodesie de Copen-
haguen. 

Ja des les primeres recerques ens va 
cridar l'atenció un cim alteros, tot voltat 
de geleres, i d'uns 2.700 metres d'altitud, 
cota no gens menyspreable si considerem 
que, tal com hem dit, teníem el campa
ment arran de mar. Durant tres dies se-
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Ja des de les primeres recerques ens va cridar 

l'atenció un cim alteros sense nom d'uns 2700 

metres d'altitud, que vam poder captar en tota la 

seva esplendidesa des del cim Atlas. • 

guits ens vam haver d'estar aixoplugats al 
campament, amb les motxilles preparades, 
mentre plovia intensamente Al quart, vam 
aprodfitar una lleugera aclarida i vam ini
ciar l'ascensió seguint una gelera de grans 
dimensions que serpentejant ens havia de 
conduir —crèiem— al peu del cim. La mar-
xa era lenta i penosa a causa de la gran 
quantitat de sorra i pedrés barrejades amb 
la neu i el glaç. Després, les esquerdes 
de grans dimensions ens van obligar a l'ús 
de tècniques d'assegurança. Els pocs ponts 
que vam trobar eren extremament inse-
gurs. 

Al cap de vuit hores de marxa el temps 
va esdevenir altre cop dolent. Va comen-
çar a fer vent i frèd i a nevar intensament 
i vam haver de tornar enrera. D'altra ban
da, tal com vam poder veure en observa-

cions posteriors, l'estat de la neu i l'exis-
tència de nombrosos seracs i esquerdes, 
haurien fet l'ascensió mes Marga i difícil 
del que havíem previst, fins i tot comp
tant amb un campament intermedi. 

Cap al final de la nostra estada, vam 
intentar de visitar el poblet de Sermilgac, 
on ens havien dit que treballaven mo|t bé 
la peli de foca i, mal aconsellats per un 
esquimal amie nostre, vam aprofítar una 
tarda de bon temps en qué eli també hi 
anava. Teníem interés de veure el fiord de 
Tarsuskatac-Tuno, ja que crèiem poder-hi 
trobar una nova via de connexió amb el 
fiord de Tarsissarsik. Dos passos entre ro
ques i baixos ens van fer batallar de va
lent amb la barca, ja que l'aigua baixava 
com un torrent a causa de la marea. Al 
cap de tres hores de navegació vam trobar 
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La cacera d'una morsa i l'operacìó d'esquarterar-

la és sempre motiu de curiositat pels habitants 

del pais. • 

unes barques de pesca en les quals es va 
quedar el nostre amie, malgrat ¡es nostres 
vives protestes, després de dir-nos que 
fins al poblé encara hi havia dues hores. 
Com que no dúiem queviures ni estàvem 
preparats per a passar la nit al ras, ja que 
segons el nostre guia era molt a prop, vam 
fer tot seguit marxa enrera, però per més 
que maldàvem no aconseguíem de trobar 
els passos que haviem sortejat a I'anada. 
Es feia fose i s'acostaven núvols amenaca-
dors. Les temptatives de trobar els passos 
eren inútils. I és que la marea havia baixat 
i els passos eren sees. Vam desembarcar 
a reconèixer el terreny i per a tornar al 
campament no vam teñir més remei que 
desmuntar la barca, i dur tot el material a 
coll, amb dos viatges, davant la sorpresa 
de la gent del poblé que no ens esperava 
fins l'endemà. 

N o t e s i observacions 

El poblament de Groenlàndia es con
centra totalment a la costa. L'interior és 
pràcticament desconegut. L'esquimal de-
pèn gairebé exclusivament del peix I la 
foca. Per això, no es mou de la vora del 
mar, tret d'algunes incursions de cacera a 
l'interior. 

La caga i la pesca són molt abundants, 
cosa que permet un fàcil proveì'ment de 
queviures frescos. La pesca del salmo i 
del bacallà és molt senzilla. Nosaltres ma-
teixos, amb un simple cordili, un ham i una 
naval la com a pes vam pescar, sense es-
quer, peixos de dos i tres quilos. Els es-
quimals teñen una manera molt original de 
pescar el salmo de riu: Miguen uns ganxos 
a l'extrem d'unes fustes molt Margues, que 
coHoquen entre les pedrés dels torrents. 
L'abundància de peixos és tanta que om-
plen la cistella ràpidament. 

Tots els esquimals treballen i es dis-
treuen pescant, fins i tot els nens. Un matí. 
en van passar dos al costat de la tenda. 
Al cap d'una estona van tornar a passar 
amb uns quinze peixos, tots salmons ro
ses. Els vam cridar i, com que no són gens 
vergonyosos, es van acostar. Els vam de-

manar dos peixos amb la intenció de pa-
gar-los-els, pero després de molta mímica 
vam arribar a la conclusió que no sabien 
qué era cobrar. Els vam donar un pot de 
suc de fruita i el rostre se'ls va ¡Iluminar. 
El van agafar i se'n van anar corrents. 
Ambdues parts havíem fet un bon negoci. 

L'hospitalitat és practicada com una au
téntica obligació. Al nostre campament vam 
rebre la visita d'una familia esquimal. Tra-
dicionalment s'ofereix te. Nosaltres hi vam 
afegir galetes, llet de pot, sucre i llamina-
dures, molt ben acollit tot plegat pels nos-
tres vísitants. La cerimónia es va fer tota 
amb signes. Els seus gestos eren lents i 
mesurats, cosa que' és un exponent de la 
poca importancia que el temps té per 
aquella gent. El pare, un vell esquimal de 
cara colrada i arrugada, va adregar unes 
paraules al seu fil l, i aquest se'n va anar 
a la barca i va tornar amb un gran salmo, 
del qual ens va fer obsequi. Ens vam aco-
miadar aixecant la má dreta, i ells van dir 
unes paraules en esquimal i nosaltres unes 
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Els tupilacs son unes figures de formes fantas

tiques tallades amb traça extraordinaria en dents 

de morsa o ossos de balena. • 

El petit poble de Kuncmiut al fiord d'Angmagssalik. 

A la dreta es veuen les instal.lacions d'assecatge 

de peix, un dels pocs recursos industrials del pais. 
• 

altres en cátala. Em sembla que tots vam 
dir el mateix. 

A Kulusuk ens van dir que al poble de 
Kap Dan hi havia els millors tallistes del 
món, i no ens ho vam voler deixar perdre. 
Els esquimals treballen el que s'anomena 
tupilac, unes talles de figures fantastiques, 
en dents de morsa o ossos de balena, i 
inspirades, sembla, en motius religiosos. 
És difícil adquirir una d'aquestes figures. 
En demanar-los si en teñen cap per a ven
dré, solen fer el desentés. Generalment, 
no s'ofereixen en publie, sino per mitjà 
d'un llarg procès de presentado d'amistats. 
També son molt curiosos els treballs de 

peli de foca: botes, pantalons, bosses, etc., 
aixî corn els collarets de grans dimensions 
i de formes géométriques ben diverses que 
fan les dones amb boles de vidre. 

La flora del pais és misèrrima. No hem 
vist cap arbre, ni tan sols cap arbust. La 
poca vegetació existent no creix sino uns 
pocs- centimètres. En les nostres prospec-
cions vam fer una recollecció botànica, 
l'inventari de la qual va donar unes 40 es-
pècies. Algunes d'elles són conegudes a 
les nostres terres, d'altres amb les muta-
cions pròpies de les condicions de vida. 
Tot el material sera estudiat detinguda-
ment. 

Quant a la col-leccio zoològica, consta 
d'unes vint espècies, ja que la regio era 
poc assortida de petits animalets. Als 
nens del poble, cada cop que passaven pel 
nostre campament els feia molta gracia de 
veure les ampolletes d'alcohol de la col-
lecció. 

Els gossos esquimals són autèntiques 
feres, de gran talla i molt peluts, amb els 
ulls brillants com si fossin brases, amb 
dents Nargues i potes molt fortes. Consti-
tueixen el mitjà ideal de transport per a 
l'hivern. No es pot dir que siguin massa 
ben tractats. Sempre estan lligats davant 
les cases, amb les mateixes cadenes i se-
gons el mateix ordre amb que després ani-
ran davant els trineus. La fam que passen 
els fa estar tot el dia inquiets. Si pels 
voltants espellen una foca, l'olor de la 
sang els trastorna de tal manera que s'a-
taquen els uns als altres. Els han de fermar 
amb cadenes perquè si ho fessin amb cor-
retges se les menjarien. 

El retorn 

Un dels capftols del nostre diari s'ano
mena «La barca d'Aron». Amb aquesta em-
barcació vam efectuar diverses de les nos r 

très travessies, i ens n'hi van passar de 
tots colors. Tant hi vam tenir por de morir 
ofegats com cremats, quan el barquer en-
cenia el seu primus i ens ruixava amb pe
troli encès. Amb la barca d'Aron, doncs, 
vam fer el viatge de tornada de Kuncmiut 
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Iniciem el retorn omplint la nostra embarcado 

amb tot /'equip i el material d'acampada. • 

a Angmagssalik. Feia molt mala mar, pio-
via, i érem tota una colla a coberta, aixo-
plugats sota una tenda. El bellugueig era 
tan fort i l'espai tan reduít, que allò era 
realment la pila del greix. A la barca d'Aron 
hi havia de tot: fusells, tendes, fogons, etc. 
Si no es tenia el que calia, es feia una pa
rada facultativa, per satisfer la necessitat 
del client. 

Amb la mateixa embarcació vam cobrir 
també el trajéete flns a Kulusuk. Era un 
dia trist i rúfol. Després de tres hores de 
navegado per entremig deis icebergs, el 
nostre amie ens va confessar que no sabia 
on era. «I la brúixola?», li vam preguntar. 
Amb el cap ens va fer que sí, però vam 
comprendre que no hi entenia gran cosa i 
que, segons sembla, navegava totalment a 
vista i guiant-se per referències. Al cap 
de cine hores de navegar, la visibilitat era 
nulla i el fred molt viu. Vam trobar unes 
roques on vam parar a fer .el te. L'estoT-
cisme del nostre amie, que no semblava 
gens preocupat, ens donava certa confian-
ga.Després de reconfortar-nos amb el beu-
ratge calent, vam seguir la nostra trista 
peregrinació per entre els gels, fins a tro

bar un punt de referenda. A causa del 
temps i de I'hora es feia fosc ràpidament. 
De sobte, enmig dels gels i en un canal 
compromès, el motor, després d'uns so-
rolls estranys, es va parar definitivament, 
amb una peça trencada. El cas era critic, 
ja que els gels ens voltaven i es tancaven 
lentament. Vam côrrer tots als rems, amb 
els quais, de moment, vam salvar la situa-
ci<5. Ens va semblar, de sobte, que sentiem 
un motor. En Biosca es va posar a cridar, 
perô fou el seu anorac vermeil que va cap-
tar l'atenciô dels tripulants de la petita 
barqdeta, la quai ens va remolcar fins al 
port de Kap-Dan. 

Sense adonar-nos-en, ens trobem de nou 
al petit aéroport espérant l'aviô d'islàndia. 
S'han acabat definitivament les aventures 
i les peripècies, i ja no ens resta sinô fer-
ne el balanç i recapitular-ne mentalment 
tots els details. Pensem en tots els amies 
que deixem en aquesta terra. També hi 
deixem molts treballs pendents. I evoquem 
aquest paisatge tan meravellôs i fascinant 
que acabem de conèixer, el record del quai 
confiem que ens farà mes lieu l'espéra fins 
a l'any vinent. 
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Una primera a la paret dels Diables, 
de Montserrat 
per R a m o n G a l f 

La paret dels Diables, juntament amb la 
de Sant Jeroni, es pot considerar com la 
mes atractiva de Montserrat per a I'esca
lador. 

Constitueix una muralla de 300 mètres 
de desnivell, des del peu fins al cim; un 
sostre immens de color rogenc la travessa 
pel mig. A la dreta, la tanquen uns dièdres 
extraplomats i es pot dir que és impossible 
de traçar-hi un itinerari que no es trobi 
tallat pel sostre o pels desploms. És una 
paret diabòlica de debo i no és pas estrany 
que sigui coneguda amb el nom de paret 
dels Diables. 

L'escalador que l'ha vista un cop queda 
captivât per la seva bellesa i no es pot 
estqr de sentir-se desafiat, i d'experimen-
tar un desig d'enganxar-s'hi. 

La primera ascensió hi fou duta a terme 
per escaladors del T.I.M., de Sabadell, per 
una canal situada a l'esquerra. En el temps 
en que fou feta, degué ser una gran as
censió, i encada ho deu ser actualment, 
car no ha estât repetida. 

Manuel Cervera i Miquel Vergés van cau-
re en l'encant d'aquesta paret i es van pro-
posar d'obrir-hi un itinerari. Devien estar 
en la plenitud de les seves facultáis quan 
es van disposar a atacar aquesta paret pel 
mig mateix i travessar el sostre. 

Hi van arribar a sota mateix després 
d'uns anys de cremar-hi énergies —l'esca
lada era d'extrema dificultat i a l'altura on 
hi ha el sostre representa una barrera im
mensa per a superar. 

En un intent —l'ultim de fort que ells 
dos van realitzar— que va durar tres dies 
de festa, jo m'estava al coli del Cavali des 
d'on es domina la paret d'una manera ex
cepcional. Encara me'n recordo. Feia un 
vent rabiós que se'ns emportava. En Mane! 
i en Vergés es movien per sota mateix del 
sostre. Hi havia també en Bosquets i en 
Francese Albert (Eddie), que els seguien 
com a cordada de suport. Recordo l'efecte 
diabòlic que produïen les quatre figures 

diminutes com puntets movent-se enmig 
d'aquells immensos panys de pedra verme-
lla. Havien fet bivac en una plataforma que 
hi ha situada sota del desplom, anoménada 
plataforma del bivac, i es disposaven a ini
ciar un délicat descens. Aquesî és un re
cord que m'ha restât molt gravât i que em 
va impressionar 

Mes tard, junt amb d'altres membres del 
G.A.M., van projectar nous atacs que no 
passaven del peu de la paret. 

Durant aquest temps, membres del 
C.A.D.E. obrien una nova via al Gran Diè
dre dels Diables. Jo hi anava i ens vèiem 
a través de la paret; en un extrem els 
membres del G.A.M. que treballaven a la 
via del sostre i nosaltres en la del Dièdre. 
Aquesta última fou acabada i va constituir 
una Mico per ais del G.A.M. Representava 
I'obertura de la via tècnicament mes atre
vida de Montserrat, digna de la paret que 
travessa —pero no arriba al cim. Trans
curre per I'extrem de la dreta i és un cen
tenar de mètres mes curta. Aquí utilitzà-
vem també cordes fixes i jumars. Jo cree 
que han représentât una revolució en la 
técnica de l'escalada, en permetre una agi-
litat de maniobra molt important en aqües
tes vies en qué la vertical és absoluta. 

Ara, al cap de quatre anys, en Remi Bres
có ¡ jo ens disposem a anar-hi i acabar. Ell, 
no és el primer cop que s'hi enganxa. Junt 
amb en Ramon Albert ha arribat sota el 
sostre, i amb en Lluís Costa i I'Antoni Tor
res van col-locar les cordes fixes que des
prés ens permetrien de siuar-nos al bivac 
amb jumars. Ataquem, dones, el sostre. El 
superem. Traslladem dues motxilles de ma
terial al damunt. Hem vist el cel que hi ha 
mes enlaire, encara falta un tere de la pa
ret i sembla que no és gens fácil. 

He baixat del sostre en rappel i en Remi 
ha hagut de recorrer a totes les seves for
ces a fi d'atansar-me a la paret on m'ha 
deixat una escala d'estreps enllaçats. Vaig 
a raure uns mètres per sota d'ell i em sosté 
a pes de bracos. Estiro el braç per abastar 
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l'estrep. Finalment hi arribo. Respiro. Ha 
costat una mica. 

Continuem el descens. Les maniobres 
exigeixen una tècnica depurada i precisa. 
Ens movem, sovint, totalment suspesos al 
buit. La vista des de sota el sostre no es 
pot comparar amb res. És una sensació 
estranya: una mola tan a la vora del cap i 
res ais peus, sino la taca negra del bosc 
i mes avall Monistrol a través de les ca
rnes. Molt a prop, la figura esvelta del Ca
vali Bernât domina l'espai. 

No érem sols, a la paret. En Sánchez i 
en César ataquen per l'esquerra. Son so
bre nostre i aviat arribaran fins on l'Albert 
i en Costa han burilat amb l'ajuda d'élec
trons. Hi van arribar després de superar un 
sostre —un altre— i després d'un bivac 
penjats d'estreps van atènyer el cim, obrint 
així un nou itinerari. 

El tros burilat des de dalt —unes tres 
tirades— estava destinât a assegurar la 
sortida de la via del sostre. 

Fa ja deu anys que es va començar i en
cara no s'ha acabat. Mentrestant, s'obren 
dues vies en la immensa paret. Un tabú 
l'envolta i és tema de llegenda. Hom en 
parla i critica. Mes d'un amaga el propòsit 
d'anar-hi. Reaiment, no demostra esporti-
vitat qui acaba una escalada des del cim. 
Hom es fa la pregunta de si reaiment val 
la pena de buscar la pura dificultat que re
presenta de travessar un sostre al quai 
s'arriba per mitjà del buril i del quai se 
surt per mitjà del buril. 

Jo havia sentit parlar en Cervera refe-
rint-se a la seva via. EH deia que només 
podia ser superada amb un atac a gran es
cala, a causa de la impossibilitai de desfer 
el sostre un cop superai. Certament, no 
s'equivocava, encara que nosaltres hagués-
sim aconseguit de rappelar des de dalt. Un 
atac en aqüestes condicions exigeix trans
portar una quantitat considerable de mate
rial a fi de poder deixar la paret equipada, 
més, encara, considérant que, pràctica-

ment, la desconeixîem. També caldria men-
jar i liquid per a très* dies, si no més. 

Ens disposem a l'atac decisiu. La prin
cipal dificultat esta en el sostre que talla 
tota possibilitat de retirada i en el mal 
temps, ja que estem a entrada d'hivern. 
Ataquem dues cordades: Salvador Ubach-
Galî, el dissabte a la nit. Aquests han 
d'arribar al punt més ait aconseguit fins 
ara, a punta de dia, i obrir via tôt el que 
puguin, i deixar-la equipada amb cordes fi
xes. Hauran de baixar diumenge. Durant el 
descens del sostre seran auxiliats per la 
segona cordada —Remi i Costa—, els quais 
s'enganxaran diumenge al matî i s'espera-
ran sota el sostre per fer possible el nostre 
descens. 

Ataquem. L'ascensiô de nit és dificulto-
sa. Perô extraordinària: és de nit. Ens 
acompanya la lluna i unes boires dibuixen 
el paisatge al seu caprici. La lluna s'amaga 
darrera el Cavall. 

El frontal d'en «Tïba» (Ubach) s'espatlla 
cinc o sis vegades. Té dificultats amb els 
jumars, la quai cosa fa lenta l'ascensiô. El 
matî ens sorprèn sobre del sostre, cansats 
i morts de set. La incôgnita del que ve ara 
és una preocupaciô obsessiva. Mirem in
sensibles la sortida del sol, espectacu-
larissima: el cel esta cobert de vêtes, És 
d'un vermeil intens. Les boires han marxat 
i també el fantasma que tenîem al davant. 
Ara és el Cavall. Corn sempre. 

A mitja tarda hem guanyat 60 mètres i 
ho comuniquem als companys, que ja arri-
ben sota el sostre. Ens disposem a baixar. 
Vet aci el descens del sostre; és el mo
ment més délicat i maniobrem amb el mà-
xim de compte. Màxima tensiô. En Remi 
fa el sostre i treu el cap als nostres peus. 
L'encontre causa alegria: intercanviem co-
mentaris, frases optimistes. La maniobra 
es desenrotlla correctament: ja hem pas
sât. Ara en Costa es disposa a passar tam
bé, perô en sentit contrari. Deixa anar la 
motxilla que oscilla en el buit corn un pèn-
dol i en la fosca gairebé es perd de vista. 
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És quasi de nit. En Costa inicia el sostre. 
Jo el veig a la claror de la lluna, com pen-
ja com un pemil. Quin espectacle, per a 
un observador desprevingut! Ara ens allu-
nyem: els diem unes frases d'ànim. Aviat 
ens separará una barrera. 

Comença la baixada del desplom. No 
veig res. Només negror i punts Ilumino-
sos: és un efecte de la lluna sobre la ro
ca. A mida que perdo alçada em separo 
de la paret. Després m'hi acostó. M'hi por
ta la corda guia. Finalment, distingeixo la 
roca i la trobo amb els peus, després amb 
les mans. En Remi i en Costa tenen la 
retirada tallada. 

Arribem al peu de la paret, que esta 
voltada de bromes. La lluna hi juga. El Ca-
vall és el senyor de l'espai i un punt de 
llum de frontal enmig de la immensa mo
la negra ens diu que demà sera superada 
i vençuda la paret dels diables, i mort el 
senyor que la protegía. La boira fa de vi-
dre d'augment d'una vista allucinant. Ens 
restará ben gravada a la memoria. 

Fitxa técnica 

Cal arribar en un arbre per la canal del 
peu de la via cap a l'esquerra, i després 
pujar recte amunt II (10 m.); abans d'arri-
bar a l'arbre comença la dificultat IV. Ar
bre. 

1. Se surt de l'arbre en Iliure. Als vint 
mètres, es flanqueja a l'esquerra per aga-
far el bosc penjant, pel quai es continua. 
Amb l'ajuda de dos pitons es flanqueja 
(4 m.) a l'esquerra, A-1, per agafar el tronc 
penjant. R-1. 

2. En Iliure recte amunt IV (4 m.). Un 
curt flanqueig a l'esquerra en Iliure IV 
(2 m.) condueix a la fissura principal. 
Aquesta arriba fins al bivac. Cal continuar 
en A-1 i superar un petit sostret A-3. Des
prés en A-2 fins al forât (cova). R-2. 

3. En A-2 amb ajuda de pitonisses de 
buril cal anar a trobar la fissura i seguir

la A-2. Se surt en Iliure i es flanqueja a 
l'esquerra per guanyar la R-3. V délicat. Re
unió mig d'estreps. 

4. En escalada combinada es remunta 
sempre la fissura V + i A-2 (ferros dolents). 
Uns mètres abans de la plataforma de bi
vac cal sortir a l'esperò i agafar-se a un 
filferro que penja de la reunió (roca des
composta) . R-4 (bivac). 

5. Cal penjar-se d'estreps a la dreta i 
sortir en Iliure (5 m.) per agafar les pito
nisses de buril del doble corda. Es va rec
te amunt A-1 i després en desplom molt 
pronunciat a l'esquerra A-3. R-5 (estreps 
sota el sostre). 

6. Es fa un flanqueig a l'esquerra 
(15 m.) amb ajuda d'estreps (molt sen-
zill). R-6 (d'estreps). 

7. S'ha de travessar el sostre per les 
pitonisses de buril A-3. La màxima dificul
tat es troba a la sortida per una fissura 
penjada de tacs. R-7 (3 m.) a sobre (d'es
treps) . 

8. Cal seguir en A-1 combinat en Iliu
re de V ; en tendencia a la dreta. S'arriba 
a la reunió en A-1 recte amunt per la fis
sura. R-8 en una plataforma inclinada (ti
rada de 40 m., atenció al frec de les cor
des) . 

9. Se segueix la fissura en A-2 (20 m.) 
i es fa un flanqueig a la dreta V* Es re-
munta la fissura de l'esquerra (10 m. de 
fissura descomposta). R-9 (d'estreps). 

10. Es va recte amunt en Iliure V i IV 
(20 m.) fins al Navi. Petit flanqueig a la 
dreta a fi d'atènyer la R-10. 

11. En direcció al cim en escalada de 
III. R-11. 

Es continua fins al cim en Iliure III i II. 

Horari per a les properes ascensions. 
Cal dur tacs, alguns pitons i bagues per al 
frec de la corda, sobretot després del sos
tre. Mosquetons: 35. 
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Un llibre excepcional 

El Pirineu. Estanislau Torres. Fotografíes 
de F. Català Roca. Edicions Destino. 
«CoHecció Imatge de Catalunya». 400 
pagines. 5 mapes. 220 fotografíes. Bar
celona 1970. 

El Pirineu no és tan sols el conjunt oro
grafie cabdal de Catalunya, sino la pedra 
angular de la seva personalitat autòctona: 
el bressol de la seva naixença nacional, 
l'origen directe de bona part de la seva 
potencialitat industrial, l'escenari de la 
florida de l'art romànic i el Hoc de naixe-
ment de molts dels seus mes ¡Hustres 
homes. 

En aquest sentit, dones, la nostra serra 
exigiría sens dubte no d'un sol volum, sino 
d'una Marga sèrie de títols que estudies-
sín, a part de l'aspecte simplement paisat-
gístic, les seves facetes historiques, éco
nomiques, folkloriques o monumentals. 

Estanislau Torres ha emprès aquesta ar
dua tasca amb el millor dels bagatges pos
sibles: un profund coneLxement del terreny 
—no en va és un magnifie excursionista, 
que ha recorregut tot el Pirineu, de l'Aneto 
al Cap de Creus— una amplia documenta
do geogràfica, historia i literaria, i una plo
ma ágil, incisiva, amarada de lirisme, alhora 
que d'un profund sentit humanista i so
cial. No es tracta, como eli diu, ni d'una 
guia ni d'un manual d'excursionisme, però 
en té, certament, una mica. 

De la mà d'Estanislau Torres, seguim tota 
la ingent serralada, des de les Maladetes, 
fins a l'Empordà, tot passant per la Vali 
d'Aran, el Ribagorca, el Pallars Sobirà, An
dorra, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, 
el Confient, el Vallespir i el menut Capcir, 
tan enyorats, la Garrotxa i el Rosselló, 
mentre Francese Català Roca, amb un con
junt fotografie extraordinari —més de dues-
centes fotografíes— ens evoca i ens fa 
reviure els millors paisatges, els póbles 
més pintorescos, els monuments sobre-
sortints i els tipus humans més caracte-
rístics d'aquest calidoscopi subjugant ¡ 
colpidor que és el nostre Pirineu. 

Creiem que tenim el deure d'esmentar 
ad una omissió que ens sembla inexplica
ble: la no inclusió en el volum, de les con-
trades de l'Alt Berguedà i Cardener, de tan 
emotiva, pregona i entranyable bellesa pi-
renenca. Encara que aquesta zona pertanyi 
al pre-Piríneu, el fet que l'autor inclogui 
en el volum les comarques pre-pirínenques 
del Ripollès, la Garrotxa o l'Alt Empordà, 
fa més desconcertant aquest oblit. 

Ens plau remarcar—encara que potser si-
gui immodèstia— el paper rellevant que 
els homes del Centre Excursionista de Ca
talunya han tingut en el coneixement, es
tudi i revalorització del Pirineu. Estanislau 
Torres ho posa en evidencia ben sovint, en 
esmentar tants noms d'illustres consocis 
nostres: Jacint Verdaguer, Masso i Tor
rents, Juli Soler, César August Torras, 
Josep M. Guilera, Agustí Jolis. Elis, i molts 
d'altres que feren possible la construcció 
de la xarxa de refugis pirenenes de la nos
tra entitat —efemérides historiques de la 
construcció del veli Refugi d'UII de Ter, 
avui rediviu en Hoc proper, de la Renclusa, 
del Josep M. Blanc, per esmentar-ne al-
guns— son palesats a bastament per 
l'autor. 

Creiem que hauria estât de bona utilitat 
per al lector desitjós d'ampliar els conei-
xements de la temàtica pírinenca, l'aporta-
ció d'un índex bibliografie que recollís l'am
plissima gamma de publicacions sobre la 
matèria, tasca que no creiem que ningú 
hagi portât encara a terme. 

Un útil índex general de noms i cinc 
mapes comarcáis en negre i sense corbes 
de nivell, arrodoneixen aquesta valuosa 
obra, la lectura de la cual, porta a tot ex
cursionista, l'emoció pura de l'alta munta-
nya i al lector intéressât per les coses del 
nostre país, una informació de primera mà, 
utilissima per a conèixer amb fonament de 
causa, restructura i les caractéristiques de 
les contrades de la nostra serra cabdal. 

Josep Girona 
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Resultats de proves d'esquí 

Cursa: I Copa Barcelona 
Prova: Slalom 
Organi tzació: C.E.C. 

Slalom I Copa Barcelona 
Vaqueira, 3 de gener de 1971 

FEMENINS 

Cías. Dorsal Noms Club 1 . a man. 2. a man. Total 

1 4 Clara Cerveto C.E.C. 47'8 54'7 102'5 
2 1 Rosa M. Cerveto C.E.C. 48'4 54'5 102'9 
3 2 Maria Viñeta C.E.V.A. 50'6 57'0 107'6 

4 3 Elena Gallach C.E.C. 50'2 76'2 126'4 

MASCULINS 

1 8 Manuel Rubio C.E.V.A. 30'7 32'1 62 '8 
2 14 Antoni Campaña C.E.C. 33'2 33"1 66'3 
3 15 Jaume Adserà C.E.C. 33'6 34'0 67'6, 
4 2 Pere Arpa P.E.C. 35'8 36'6 72'4 

5 10 Pere Sedó E. y D. 37'2 37'5 74'7 

6 1 Xavier Baladía C.E.C. 35'3 41'8 77'1 
7 3 Josep 0 . Pujol C.E.C. 38'8 41'5 80'3 
8 24 Jordi Pujol C.E.C. 39'2 43'5 82'7 

9 20 Enric Escrlvà C.E.S.M. 38'5 51'5 90'0 
10 47 Joan A. Abadía C.E.V.A. 45'1 46'8 91'9 

11 27 Eliodor Or i l la C.E.C. 47'0 47'6 94'6 
12 30 Alvar Aunós C.E.V.A. 51*9 45'4 97'3 
13 16 Josep M. Buló C.E.C. 46'3 51'8 98'1 
14 46 Anton i Pujol C.E.V.A. 45'0 54'1 99'1 
15 43 Xavier Gaspar C.A.E. 45'0 55'3 100'3 
16 28 Lluc Bisbe C.E.C. 44'6 61'4 106'0 
17 21 Ferran Palenzuelo C.A.E. 44'4 112'4 156'6 

NO SORTITS: 5, 6 F. — 4, 37, 40 M. 

DESQUALIFICATS: 7, 8 F. — 12, 19, 31 , 26 M. 

RETÍ RATS: 5, 17, 22, 23, 25, 29, 4 1 , 32, 35, 36, 
36, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 5 1 , 53, 54, 55, 

56, 57, 58. 

Cursa: Eliminatôries Campionats de Catalunya 
Prova: Slalom 

La Mol ina, 10 de gener de 1971 

1." mànega 

INSCRITS: 97 
SORTITS: 68 
CLASSIFICATS: 57 
DESQUALIFICATS: 11 

Cursa: Eliminatôries Campionats de Catalunya 
Prova: Slalom 

La Mol ina, 10 de gener de 1971 

2. 1 mànega 

INSCRITS: 97 
SORTITS: 68 
CLASSIFICATS: 57 
DESQUALIFICATS: 11 
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Cursa: Campionat Social 
Prova: Slalom 
Organi tzació: C.E.C. 

Slalom Social Infantil 
Vaqueira, 3 de gêner de 1971 

Infantils 

Clas. Noms 1 . a màn. 2 . a màn Total 
1 Caries Canivel l 22,6 20,4 43,0 
2 Nuria Matabosch 25,0 27,4 52'4 
3 Marc Gr í fo l 29,0 26,0 55,0 
4 Rosa Gallach 39,0 36,0 75,0 
5 Xavier Val lcorba 50,0 26,0 76,0 
6 Pau Grífol 38,5 43,0 81,5 
7 Ester Val lcorba 48,0 34,0 82,0 
8 Joan Foix 50,0 40,0 90,0 
9 Eulalia Grí fo l 123,0 30,0 153,0 

10 Josep Sala 44,0 118,0 162,0 
11 Jordi Sala 50,0 147,0 197,0 

El passât dia 10 de gêner t ingué II oc a la 
Vali de Boi els Campionats de Catalunya de 
fons Juveni ls, d istancia 5 km. 

1 Xavier Ramon CEIVH 1955 35.18.2 
2 Enric Gui l lo CEC 1953 35.36.6 
3 Ramon Castel larnau VB 1954 37.43.5 
4 Antoni de! Pozo VB 1955 37.44.3 
5 Felix Funol let CEC 1951 39. 4.0 
6 Joan Franco VD 1954 39.35.4 
7 Eloi Osteo VD 1956 41.32. 
8 Xavier Frultós CEC 1956 42. 8.8 
9 Huís Durali CEC 1951 42.12.6 

10 Miquel Caminal CEC 1952 43.57.6 
11 Ramon Ferré ' VB 1956 45.25.4 
12 Antoni V icente CEC 1951 46.50.8 
13 Narcis Serrât CET 1954 48.28.7 
14 Fcançesc Domingo Icària 1954 48.32.5 
15 Josep M. Gar i CVB 1955 53. 4.6 
16 Miquel Prat CET 1955 19.11.9 
17 Joan M. Vi la l ta CET 1953 70.20.1 
18 Pere Borrat CET 1954 75.38.6 
19 Fabià Flora CET 1953 86.29.9 

Femenines 

1 Maria Badia CEIVB 50.17.7 
2 Elena Sintas Icària 50.59.9 
3 Carme Vila Icària 51.45.6 
4 Montser ra t Díaz Icària 51.31.9 

Infantils 

1 Josep Castel lana CEIVB 15.29.8 
2 Jaume Ramon CEIVB 16.43.3 
3 Jordi Casais CEIVB 18. 2. 

Cursa... I prova aspirants 
Prova... Slalom 
Organització: C.E.C. 

Vaqueira, 3 gêner 1971 

Femenines 

2 Ar iadna Tortosa 25,— 24,9 25,— 
1 Marta Angelat 29,2 30 ,— 29,8 
3 Ninina Ribas 20.4 44 ,— 32,2 

5 Mayte Andreu 31,2 40 ,— 35,6 
4 Carme Mol iner 50,1 45,— 47,5 

Masculins 

2 Rafaël Lladô 24,9 25,— 25,— 
1 Emill A rmengo l "30,— 20,3 25,1 

4 Joan Gisber t 30,2 21,3 25,7 
5 Jordi Ruiz 22,2 31,3 26,7 

3 Gui l lem Vidal 39,3 23,3 31,3 
6 Manel M l rô 28,— 46,1 37,— 

Cursa... Eliminatòries Campionats de Catalunya 
Prova... Slalom 

La Mol ina, 10 de gêner de 1971 

1 . a màniga 

Farran Blanchard C.A.N. 38.2 
Xavier Noa C.A.N. 38.7 
Francese Izard S.E.C. 39.8 

Amadeu Jori C.E.C. 40.0 

Ferran Mol le r C.E.C. 40.4 

Ricard Als ina G.E I.G.E. 42.0 

Josep Albara C.E.V.A. 42.0 

Enric Puche C.E.C. 42.3 
Jaume Illa C.E.C. 42.9 
Eliodor Orf i la C.E.C. 43.4 
Josep Buio C.E.C. 43.7 
Santi Garcia S.E.C. 44.2 
Emi Herbotzeimer V.E.C. 45.0 
Enric Romero C.A.N. 45.4 

Inscr i ts 97 
Sor t i ts 68 
Classi f icats 57 
Desqual i f icats 11 

Cursa... Eliminatòries Campionats de Cataluny 
Prova... Slalom 

La Mol ina, 10 de gêner de 1971 

2 . a màniga 

Jordi Pujol C.E.C. 39.0 
Jordi Alabau C.V.M. 41.8 
Joan Parés C.E.C. 42.4 
Enric Escrivà C.E.S.M. 43.0 
Lluis Ol ivel la C.E.C. 43.4 
Andreu Planas C.V.N. 44.3 
Ferran Espiell C.E.S.M. 45.0 
Joan Mampel S.E.C. 45.3 
Pere Baret C.E.S.M. 45.5 
Toni Serra C.E.S.M. 45.6 
Vic tor Costa TOSSA 46.3 
Joan German C.E.S.M. 46.6 
Sergi Bergtol io P.E.C. 47.2 
Ferran Anzala C.A.N. 48.0 

Inscr i ts 97 
Sor t i ts 68 
Classi f icats 57 
Desqual i f icats 11 



CIÈNCIES I ARTS 

Visita al «Cau del Cargol». — Enguany 
aquesta secció ha inaugurât el curs amb una 
conferencia, la quai va ten i r Hoc el d ivendres 
dia 6 de novembre. El senyor Jaume Bot i 
Arenas va t ractar deis mol luscs, tema en el 
quai el senyor Bot és una autor i tat , i va 
acompanyar la seva d isser tac ió amb diaposi
t ives . 

Els d iumenges dia 8 de novembre i 6 de 
desembre va ten i r Hoc una v is i ta — e l nombre 
dels inscr i ts va aconsel lar de fer-ho en dues 
vegades— a la col lecciô que el senyor Bot té 
instal lada a casa seva, a la població de Vllas-
sar de Dalt. Aquesta col lecc iô iniciada pel se
nyor Bot l'any 1950 està formada avui per més 
de 16.000 especies de mol luscs, especia lment 
cargols, procedents de to tes les parts del món, 
tan t te r res t res com mar i t ims. La col lecc iô, se-
gurament una de les més importants del món 
a t í to l part icular, té exemplars d'extraordinà-
ria vàlua cientí f ica, a part de l ' interès i la cu-
r ios i ta t que mol ts d'el ls desvet l len f ins i t o t 
per ais no in ic iats. 

El senyor Jaume Bot va atendré els v is i 
tants, va donar a conèixer noves cur ios i ta ts 
c ientí f iques de la seva col lecciô i va ampl iar 
les expl icacions que n'havia fe t a la seva con
ferencia. Els nostres consocis restaren mo l t 
agraïts de les seves atencions. Ara toca a la 
Secció de donar-l i la nostra enhorabona ¡ la 
nostra fe l ic i tac ió per la seva dedicació de col-
leccionista i c ientí f ic , i per les atencions que 
va ten i r envers el Centre. 

Tercera exposició coHectiva de dibuix i pin
t u r a . — A la pr imera quínzena de desembre ha 
t ingut Hoc aquesta tercera exposic ió de la tas
ca portada a te rme a les sor t ides mensuals 
de la secció pels nostres consocis. Les dues 
pr imeres exposic ions varen ten i r Hoc en els 
anys 1966 i 1968. Aquesta tercera representa 
un notable coronament de la cont ínui tat que 
compren sis anys d 'act iv i tat a un te rme mit jà 
de deu excurs ions per any. Aquesta continu' i tat 
és obra dels vocals senyoreta Francesca Valls 
i senyor Francese Amat . La nostra cordial fe l i 
c i tac ió. 

Enguany el nombre dels exposi tors era d'11 
i, en to ta l , van exposar 51 obres entre dibui-
xos, aquarel les i o l is . La tècnica i la qual i tat 
eren, en te rmes gênerais, mol t mi l lors que les 
de les dues anter iors exposic ions. Els expo
s i tors no eren to ts vétérans de les al t res dues, 

ni tampoc comple tament nous. Hi ha renovació 
i continu' i tat. En fa l taren alguns per causes 
mo l t d iverses, però la seva assistèneia a les 
tasques de la secció fa esperar la seva rein 
corporació a les sor t ides de dibuix i p intura 

Fel ic i tá is a tots, vocals, assistents a les sor 
t ides, p in tors o no, tots els quais fan pos
sible aquesta act iv i ta t . 

Exposició de Manfred Bloss. — Des del dia 
15 al 30 de novembre el nostre consoci Man 
f red Bloss va penjar a les parets de la nostra 
sala d 'exposic ions una selecció de la seva obra 
p ictór ica. En to ta l va exposar una t rentena de 
teles a l 'o l i , una part de les quais eren de 
tema muntanyenc o re lac iona! amb la natura 
L'exposició fou mo l t v is i tada i l 'obra del se 
nyor Bloss fou elogiada per la seva temàt ica 
i per la seva tècnica acurada Í personal . És 
d'agrair al senyor Bloss la seva aportació a 
augmentar i d ivers i f icar les act iv i tats del Cen 
t re . 

Il CoHoqui d'Història del Monaquisme Cátala 
A Sant Joan de les Abadesses, entre els dies 

17 i 20 de se tembre , va ten i r Hoc aquest segon 
col loqui — e l pr imer va celebrar-se a Santes 
Creus a l'any 1966. L'exit cientí f ic d'aquest 
pr imer col loqui va aconsellar l 'organització d'u
na comiss ió permanent que fes viable la perio
dica celebració d'aquestes reunions dedicades 
a l 'estudi de la histor ia del monaquisme català 
en to ts els seus aspectes i formes de v ida, i 
no des d'una v is ió , comple tament superada 
d 'espi r i tua l i ta t apologèt ica. 

L'exit d 'aquest segon col loqui fou extraor
dinari per les ins t i tu t ions , entre elles el Cen
t re , les quais van aportar el seu escalf i van 
fer-ne possible la celebració. Quasi un cente 
nar d 'assistents i unes cinquanta comunica-
cions c ient í f iques, a més de les cine ponèneies 
basiques encomanades per la comissió perma 
nent a cinc destacades personal i ta ts , és el 
résul tat numèr ic de la reunió. Va presid i r la 
mesa cientí f ica el professor doctor Manuel Riu 
i Riu, professor ordinar i de la facul ta t de Fi
losofia i Lletres de la nostra univers i ta t i col-
laborador de la revista «Muntanya». 

Els temes t ractats pels ponents i entorn 
deis quals es van- agrupar les comunicacions 
son els següents : Regles i observacions mo
nastiques a Catalunya, pel Dr. Anscar i M. Mun
do; El moviment canonical a Catalunya, pe! 
Dr. Antoni Pladeval l ; L'expansió monastica fe
menina a Catalunya durant els segles XII i XII I , 
pel senyor Josep Piquer i Jover; Aspectes eco-

216 



CRONICA DEL CENTRE 

nòmics de la història monastica, pel Dr. Ma
nuel Riu i Riu, i La cultura a Poblet dels 
segles XII al XVI, per Dom. Agust i A l t i sen t . 

El Centre Excursionista de Catalunya, que 
com ja hem d i t és una de les inst i tuc ions re-
presentades a la Comiss ió Permanent, va estar 
représentât pel prés ident de la Secció de Cièn-
cies i A r ts , senyor Joan-F. Cabestany I Fort, 
el quai és a la vegada secretar i de la dita co
missió. A l t res socis de la nostra ent i ta t varen 
assist i r i prendre part a les tasques cient i f i -
ques del co l loqu i : 

L'exit d 'aquest segon col loqui ha assegurat 
la cont inu i ta t d 'aquestes reunions. És més, la 
publ icació de les ponències i de les comuni-
cacions, igual que es va fer amb el pr imer, és 
la cloenda que permet esperar una fecundi ta t 
a la tasca portada a te rme per aquests dos 
pr imers col loquis . 

VACANCES ESTIU 70 

La secció de muntanya del C.E.C, concedeix 
cada est iu unes bosses d'ajuda per passar les 
vacances al Pir ineu o als A lps . 

Consis te ixen en quatre de 2.000 pessetes 
per al Pir ineu i dues de 4.000 per als A lps . 

Aquest any se n'ha donat dues per als A lps 
i sis per al Pir ineu. 

Això fou mot ivât perquè dos escaladors van 
presentar un pro jecte per als Alps, que es va 
considerar que no era a l'abast de les seves 
condic ions tècn iques. A leshores. es va passar 
a considerar els pro jectes dels so l l ic i tants per 
al Pir ineu, i es va decidi r donar s is bosses, 
considérant que hi havia moi tes soi l ic i tuds. 

Les bosses per als A lps es van donar a 
Josep M. Ibàhez Lledot i Xavier Perez G i i ; i 
les de Pirineu a A lber t Biete Solà, Ernest Mar-
t inez Marsal i Xavier Mart inez Marsa l , com-
ponents d'una cordada, i a Lluis Marco Vidal 
Llorenç Pinós i Josep Casanovas Garcia. 

Farem una breu ressenya *de les act iv i ta ts 
dûtes a te rme al Pir ineu. 

La pr imera cordada va anar a la regio d'Es-
pingo, al Pirineu f rancès. Van instal lar el cam-
pament al Llac Saussat (a deu minuts del Re-
fugi d'Espingo, del C.A.F.), des d'on van , fer 
les ascensions als pics d'Espi joles per l 'aresta 
sud-est, un intent a l 'Horgade i a la cresta 
Cap des Hounts Secs - Petit O u a y r a t - G r a n 
Quayrat. 

Des del refugl del Port i l ló d'Oo, el Crabiou-
lès, per l 'aresta sud i la cresta dels Crabioulès, 

Seil de la Baquo, Tusse de Montarqué i retorn 
al campament al llac Saussat, des d'on un in
tent als Gorgs Blancs i descens f ins a Bagne-
res de Luchon. 

Espingo és una regió mol t alpina, amb bona 
roca i caracter i tzada pel seu f réquent i impre-
v is t mal temps, generalment amb for tes boira-
des, que ens van obligar a desis t i r de diverses 
ascensions. 

Expedido del grup Atlas a Groenlàndia 

El dia 15 de desembre proppassat fou pre
sentada públ icament pel Centre la projecció 
d'una peHícula i de diaposi t ives de Groenlan
dia, a carree dels socis Josep M Biosca, Fran
cese Olvera i Salvador Franco del grup At
las, que l 'est iu passât van dur a te rme un 
viatge en aquell l lunyà país, en una zona mun-
tanyosa i aspra del sector d 'Angmagssal ik . 

Tant l 'expl icació a carree dels matelxos 
autors com el mater ia l exhib i t va resul tar de 
mol t d ' interès per a to ts els ass is tents a l 'acte. 

Dels dies 14 al 30 del mateix mes fou mun-
tada també una exposicíó del mater ia l ut i l i t -
zat, amb una barca inflable amb motor , una 
sèr ie de fotograf íes en gran fermât , en blanc 
i negre ¡ en color, una coHecció dels mapes 
ut i l i tzats durant l 'expedició, un pet i t herbari 
recol l i t sobre el ter reny i d 'a l t res obiectes di
versos. 

En aquell mateix número de MUNTANYA 
publ íquem un ampli reportatge sobre l'expe
dició del grup At las a Groenlàndia. 

Conferencia de Pierre Deffontaines 

El dia 11 de desembre, el notable geògraf 
Pierre Def fonta ines, d i rec tor honorar i de l'Ins
t i tu t Francés de Barcelona, va fer una con
ferencia en francés a la sala d'actes del Cen
t re , sobre el tema «L'avenir de la Medi terra
née», là quai va desvet l lar mol t d ' in terès. El 
d isser tant hl va desenrot l lar amb apassiona-
ment ¡ vehemencia el fu tur dels pobles de la 
Medi ter ràn ia. Després d'una glossa de les an
t igües cív i l i tzacions que van teni r per bressol 
aquest mar inter ior i que van passar al cap-
davant del món antic, en va expl icar les par-
t icu lar i ta ts geogràf iques, especia lment els del-
tes dels grans r ius, les grans serralades que 
hi donen aigües, i va parlar del recursos del 
subsòl i de la i n d u s t r i a l i z a d o moderna, dels 
avantatges de tota la conca medi ter rània quant 
al paisatge, el sol i el tu r i sme, i va concloure 
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expressant la idea que, a causa del que ell 
anomena l 'esperi t med i te r ran i , hereu deis hu-
manismes grec i roma, to ts els pobles d'a-
questa conca han de jugar un paper pr incipal 
en l'Europa i el món del fu tur . 

Activitats de la Secció de Cinema Amateur 
del C.E.C. novembre-desembre 1970 

El dia 2 de novembre t ingué lloc una ses-
sió dedicada a f i lms premiats que van reflec-
t i r d u n a manera especial com han de trac-
tar-se els f i lms de v iatges i reportatges amb 
v is tes al próx im concurs t i tu la t «Excursions 
i Reportatges». 

Van ser projectades les peHícules següents: 
en pr imer lloc, Festival ye-ye, reportatge d'En-
ric Montón , f i lmat en una plaga de braus de 
la nostra c iutat amb mot iu d'un fest iva l de 
música moderna. Seguidament, Europa helvé
tica, f i lm de viatge de Rafael Marcó, f i lmat a 
Suissa. Enric Sabaté ens ensenyá una peIIí-
cula de v iatge-reportatge rodada a Mal lorca, 
t i tu lada En un lugar de Mallorca. A m b mo
t iu de les testes de Sant Fermí de Pamplona, 
Enric Montón ens en va ensenyar un repor
ta tge, t i tu la t Fiesta. En darrer lloc presenciá-
rem una pell ícula de Rafel Marcó, t ipus viatge-
reportatge, t i tu lada Nubes de Bretaña, rodada 
a la comarca del veí país f rancés. Al f inal 
de la sessió va haver-hi un interessant col-
loqui amb els autors, d i r ig i t per Jesús Ángu
lo; per abséncia de Rafel Marcó, va sor t i r 
la seva esposa Marisa Lerín. 

Peí dia 9 de novembre estava programat 
un espai de nova o r i en tado t i tu la t «Polémica 
c ineíst ica», pero per raons involuntár ies ais 
nostres propósi ts no es va poder celebrar 
tal com estava previs t . Es van passar diver
ses pel lcules, ¡ procurarem mes endavant por
tar a te rme aquest espai . 

El d i jous, dia 12, t ingué lloc l 'habitual ses
sió de «Tertul ia Club» que, malgrat la pluja, 
va teñ i r una assisténcia extraordinar ia de pú-
bl ic. La to ta l i ta t del programa fou Abans i 
després del Curset, de Josep Pérez, pel l ícula 
en super 8 mm. , color i sonori tzada. Nave
gando fou la pel l ícula presentada per Miquel 
Alvarez, també en super 8 mm., muda. Se
guidament ve iérem Tic-tac, de Victor ia Val lhon-
rat, 8 mm. i muda. Damiá Mor, membre de 
la Junta Di rect iva, ens presenta El último ci
garrillo, en color, 8 m m . i sonori tzada. A m b 
el t í to l de Diumenge ve iérem dues peHícules, 

una de Nuria Erta i l 'altra de Jesús Portabe-
lla, les dues en color, 8 m m . i sonor i tzades 
Una peHícula mol t in teressant fou la de Car
ies Peix, Aria de Bach, cangó f i lmada argu
mentada, en color, 8 m m . i muda. Per absén
cia de Jesús Ángu lo , fes peHícules foren co-
mentades per d iversos c ine is tes. 

Interessant fou la sessió celebrada el dia 
16 de novembre, dedicada a revis ió de f i lms 
del Concurs Nacional 1970. En aquesta ocasió 
ho fou per la pel l ícula del doctor Avel laneda 
Kasumay Pere Antoine, documental de la re
gió de la Baixa Casamance, al Senegal fran
cés. Imatges de la vida de les t r ibus mes 
pr imí t ives d'aquell l loc, ass is t in t ais seus r i-
tus i tes tes, entre les quals podem destacar 
una ¡mpressionant cer imònia fúnebre. Com a 
complement del programa vam veure una al
t ra in teressant pel l ícula documental d'un viat
ge real i tzat a Turquía, lloc on s 'uneixen les 
cul tures de dos cont inents . La peHícula es t i 
tula prec isament Entre dos continentes: ls-
tambul. El doctor Avel laneda té mol ta cura 
de les seves real i tzacíons, tant en l 'aspecte 
técnic com art íst íc. En destaquen la fotogra
fia i els comentar is . 

Al f inal de la sessió hi hagué un interes-
santíssim col loqui en qué el doctor Avel la
neda ens exposà amb tota mena de detal ls 
d iversos aspectes deis v iatges real i tzats per 
e l l , especia lment la f i lmació de la cer imònia 
fúnebre al Senegal. Jesús Ángulo va d i r ig i r 
el co l loqui . 

Sota el signe de «Novedades técnicas», Je
sús Ángulo , amb la seva proverbial saviesa. 
ens in forma de les darreres novetats en apa-
rel ls de c inema, càmares, pro jectors , muntat-
ge, etc., i va exhibi r mater ia l fotograf ie d ivers 
Aquesta sessió t ingué Hoc el passat dia 23 
de novembre. 

El darrer di l luns del mes de novembre, t in
gué lloc la «Primera sessió dedicada a un 
famós cineísta». En aquesta ocasió, Joan Pru 
na Flaqué, amb la pro jecc ió de quatre de les 
peHícules del nostre conegut consoc i : La gota 
d'aigua, El paraguas, Llama efímera i Don Pa
lomo. A m b la sala plena de publ ic, la sessió 
mant ingué un elevat to de qual l tat . Bé que 
no podia comprendre , per manca de temps. 
tota la producció de l 'autor, sí que en les 
quatre peHícules .que presenciàrem vam te
ñir una most ra , i mes, deis pr incipáis temes 
a qué es dedica des de la infantesa. 

Destaquem la seva pr incipal especia l i ta t en 
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l 'argument amb les sèves dues famoses pro-
duccions: El paraguas i Don Palomo, aquesta 
darrera rodada en 1964, de tali xapl inià i, com 
la pr imera, ext raord inàr iament interpretada per 
Adel i ta Soriano i Xavier Ubach, dos ¡nterprets 
que de la mà del d i rec tor real i tzen un mér i 
tos t rebal l . Joan Pruna ha demostrat , per la 
seva part, una agudesa concept iva, un sent i t 
de l 'expressió, un domin i tècnlc I, sobreto t , 
un gran sent i t de l 'humor, mol t d i f íc i l d'ex-
pressar en qualsevol mena de c inema, real-
ment admirables. 

Els f i lms pro jectats foren mo l t aplaudits i 
al f inal de la projecció t ingué Hoc un collo
qui , que mant ingué Josep-Jordi Oueral tó, en 
qué in terv ingueren m o l t ^ deis ass is tents . 

A l mes de desembre entrem amb les pro-
jecc ions de qual i f icació deis dos concursos 
que organitzà s imul tàn iament la Secció, o sia. 
la III Compet ic ió Fi lmica per a socis del C.E.C, 
i el XIII Cer tamen d'Excursions i Reportatges. 
A l pr imer concurs sols es presentaren 8 pel-
l icuies, que obt ingueren els següents premis 
of ic iáis. Segona medal la: Eliazain, argument, 
de Josep M. Via: Oueralbs, vila pirenaica, do
cumenta l , de Pere Masdeu, i Cignes, fantasia 
de Jacint Duch. Tercera medal la: El primer ci
garrillo, a rgumenta i , de Damià Mor . Mencions 
honor i f iques: Madrid, documenta i , de Victo
ria Val lhonrat, i Jocs Floráis, repor ta tge, de 
Joan Bonet i Joan Puga. Els premis de col-
laboració foren d is t r ibuï ts de la següent ma
nera: «Trofeu Germán Ramon Cor tés», Pail
lard 16 mm. a la pel l ícula Queralbs, vila pi
renaica, de Pere Masdeu, i «Trofeu Foclca» a 
la pel l ícula Cignes, de Jacint Duch. 

El jurât va ser compost per: Président, En
ríe Sabaté; Secretar i , Gui l lem Salvador; Vo-
cals, Trini Capmany en representació de la 
Secció de Muntanya; Manuel Canals, en re
presentació de la Secció de Fotograf ia; Mo-
dest Mont l leó , en representació de la Secció 
de Ciències i A r t s , i Manuel Pia, en repre
sentació de la revista «Otro Cine». 

La part ic ipació en el segon concurs fou 
mol t més nombrosa; es presentaren 25 pel
l icules, de les quais obt ingueren premi les 
següents : Segona medal la, Istambul entre dos 
continentes, excursió-v iatge, de Ramon Avel la
neda; Documento, repor tatge, d'Enric Sabaté. 
Tercera medal la: Corpus a Tivissa, repor tatge, 
de Jacint Duch; Viaje de Luxemburgo, excur
sió-viatge, d 'Anton i Medina; Fantasia pirenai
ca, excursió-v iatge, de Francese Puig-Corvé, i 

Isla mágica, repor tatge, de Josep M . a Monra-
vá. Menc ions honorí f iques: Documento, d'En-
rio Sabaté, per la seva opor tun i ta t ; Corpus 
a Tivissa, de Jacint Duch, per la seva foto
grafía; Expo-70, de Pilar Fatjó, per la seva ac-
tua l i ta t ; Flash italiano, de Pere Sánchez-Borre
guero, per la seva sonori tzació musica l , i El 
imperio del sol, de Pilar Fatjó, peí seu inte
rés geográf ic. Els premis de coí laboració fo
ren: «Trofeo Germán Ramón Cor tés», Paillard 
16 mm. , a Istambul entre dos continentes, de 
Ramón Avel laneda; Paillard 8 mm. a Documen
to, d'Enric Sabaté; «Trofeo Focica» a Expo-70, 
de Pilar Fatjó. 

El ju ra t va ésser compost per: President, 
Manuel Pía; Secretar i , Gui l lem Salvador; Vo-
cals, Trini Capmany, Manuel Canals i Modes t 
Mon t l l eó . 

En un ambient -de cordial companyonia, el 
passat dia 10 de desembre, a un quart d'onze 
de la ni t , t ingué l loc l 'esperada sessió de 
«Tertulia Club». Aquest espai . que va orga
n i z a r la Secció de Cinema Amateur del C.E.C., 
d i r ig ida per Doménec Mart í , cada dia va pre-
nent més interés, i és per aíxó que to ts els 
c ine is tes amateurs, amants d'aquest art , cada 
vegada hi assiste ixen amb més in terés. Pre
senten les seves peHícules, les quals oón co-
mentades i c r i t icades, amb crí t ica const ruct i 
va, impacients d'aprendre i rect i f icar les se
ves fa l tes , si és que en teñen. En aquesta 
sessió vam veure les peHícules següents : 
Fantasía y mafia, de Victor ia Val lhonrat , un 
estudi de sobre impress ions real i tzat en color , 
8 mm., sense so. Su gran ilusión, de Salva
dor Mart ínez, que expressa els somnis d'una 
noieta al vo l tant de la seva gran ¡Musió, el 
bal let; real i tzada en 8 mm. , color i sonoritza
da. Una peHícula d 'humor presentada peí grup 
Flower-Town Fi lms fou Delírium tremens, tam
bé en 8 mm. , color i sonori tzada, peHícula que 
expressa el somni d'un pastor a Tambada en 
una gran c iutat . Francesc Juandó ens ense-
nyá una de les seves real i tzacions, un v iatge 
pels Picos de Europa, t í to l que adopta la pel
lícula I en qué introdueix a lguns plans d'al-
guns deis jard ins de Barcelona. En darrer lloc 
es projectá Safari, de Jesús Portabel la, pel
lícula en color, 8 mm. , sonori tzada, documen
tal d'una v is i ta al zoo. 

La sessió fou presenciada per nombrós pú-
blic ¡ les peHícules fo ien comentades per di
versos c ine is tes a qui Jesús Ángulo cedí la 
paraula. 
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El di jous dia 17 de desembre presenciàrem 
una sessió de f i lms documenta is d 'Amèr ica, 
real i tzats pel c ineista Mar ia Salât, organitzada 
per la Secció de Cinema Amateur del C.E.C., 
en coHaboracio amb les de Ciències i A r t s i 
Geologia. Fou una sessió interessant , en que 
ve iérem diversos aspectes d 'Amèr ica. Les pel
l icules projectades foren Oste americano i 
Guayana venezolana, en color, 16 mm. i so-
nor i tzades. _ 

La mecanització de l'escalada 

Cesare Maes t r i , el conegut alpinista i tal ià, 
ha aconsegui t d 'escalar el gairebé invencible 
Cerro Torre, ais Andes de la Patagônia. 

Aquesta not ic ia ha posât novament d'ac-
tual i ta t la vella polémica sobre els mit jans que 
hom pot considerar, en bona l le i , l íci ts en es
calada, polémica que va sorg i r ja fa mol ts 
anys, quan van començar a ser ut i l i tzats els 
pr imers mit jans ar t i f ic iá is , i que s'ha anat ré
novant cada cop que s'han in t rodui t nous sis
temes revolucionar is . Aques t cop, la d iv is ió 
de parers ha estât mot ivada perqué el céle
bre alpinista itaná ha aconsegui t d'arr ibar al 
c im del d i f íc i l Cerro Torre valent-se ni mes ni 
menys que d'una perforadora pneumát ica, ac
cionada per un motocompressor d 'explosió que 
pesa cosa de 50 qui los, amb la quai es pot 
pract icar, només amb un minut , un fora t a la 
roca on int roduir una p i tonissa. Aquesta ope
r a d o , que abans costava v in t vegades mes 
de temps , es reali tza ara sensé cap esforç . 
La «Vespa», que així s 'anomena aquest apa-
re l l , va penjada a la c intura de l 'escalador i 
el motocompressor és hissât per mit jà de cor-
des i ternalets . 

Segons expl ica Cesare Maes t r i . aquest nou 
s is tema es just i f ica per t res factors mol t im
por tants : rapidesa, seguretat i comodi ta t . Tal 
com ja hem di t , la int roduccíó de p i ton isses, 
amb els mit jans que ara ja podem anomenar 
«clássics» exigía v in t vegades mes de temps. 
La seguretat és una conseqüencia lógica d'a-
questa rapidesa. Maest r i expl ica que si l'any 
1959, quan va fer el Torre junt amb Egger, ha-
guessín pogut disposar d 'aquest nou aparel l . 
aquell díssortat escalador potser no hauría 
mor t , car hauríen rédui t en una bona mesura 

el temps de permanencia a la paret, una de 
les causes de la t ragèdia que va costar la 
vida d'Egger. I la comodi ta t s 'expl ica fàc i l -
ment en ex imi r l 'escalador -de la penosa tas
ca de buri lar. 

Un número de «Cavali Fort» dedicat a la 
muntanya 

El número extraordinar i de Nadal de «Ca
vali Fort», la popular revista per a nois i noies, 
era un número especial dedicat a la munta
nya. Els diversos aspectes d'aquest tema, com 
ara la formació de les muntanyes, la seva 
zoologia caracter íst ica, els of ic is i les t radl -
c ions que hi han f lor i t , la histor ia de la seva 
conquesta, l 'art d 'or ientar-se, així com la des-
cr ipc ió d'una comarca muntanyosa — e l Pa-
l la rs—, una narració d 'ambient muntanyenc ; 
les pagines usuals d 'humor, to t díntre les ca
ractér is t iques pròpies de la dest inació de la 
revista, fo rmen el conjunt d'aquest in téressant 
número monograf ie en el quai han interv in-
gut Caries Macià, Mar t í Olaya, Josep Vallver-
dú, Gui l lem d'Efak, Teresa Duran i el nostre 
redactor A lbe r t Jane, l l lust ren aquests t rebal ls 
nombrases fotograf íes en blanc i negre i en 
color, així com diversos croquis, reproduccions 
de gravats ant ics i d ibuixos or ig ináis de Ma-
dore l l , Monès, P. Bayés i Llucià Navarro. 

Nova via a la paret deis Diables (Montserrat) 

Ha estât efectuada una nova via d i recta de 
mes de 300 mètres de ver t ica l i ta t a la paret 
deis Diables, a la regió de Sant Jeroni (el 
Tabor) , de Montser ra t . Després de sis. jorna-
des al ternes en les quals els escaladors van 
anar équipant la paret, els escaladors van es
mercar dues jornades, amb un bivac, per a 
Tassait f inal . Aquesta escalada ha estât duta 
a te rme per J. Sánchez, del S.A.M.E., de la 
Unió Excursionista de Catalunya, i César Mar
tínez, del G.A.M., del Club Muntanyenc Bar
celonés. 

Avis de la redacció de «Muntanya» 

A causa d'un error de Tagència d is t r ibu i 
dora, han estât enviats uns centenars de re
v is tes del número anter ior , desembre de 1970, 
amb una bossa que no és l 'habituai de «Mun
tanya». Preguem a to ts els socis, subscr ip tors 
i ent i ta ts que hagin rebut la revista per du
p l ica i , que t ingu in a bé de retornar-nos-en un 
exemplar al nostre estatge socia l , car rer de 
Paradis, 10, Barcelona. 
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...cerqueu 
en l'esqui el goig 
i l'espiai 
de la natura... 

Urgell, 95 bis B A R C E L O N A - 1 1 Telefon 253 50 01 



esigi 

Camping 

La Ballena Alegre 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 
Així mateix i per a comoditat deis nostres clients hem installât 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 



d'EL CASERÍO,me'n fio! 



Canuda,26 T.232 0771 Barcelona-2 
Via Augusta,103, T2179188 Barcelon 
Bailèn,170 T2581015 Barcelona-9 
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S I S T E M A D ' E N C O R D A M E N T P E R S O N A L U S A N T 
L A N O V A A N E L L A " 6 R I G A R " D E L S S E R M A N S 
G R I V E L , D ' I T A L I A . 

E n c o r d a m e n t p e r al p r i m e r i l 'ù l t im 
d e la c o r d a d a . 

E n c o r d a m e n t d e l s i n t e r m e d i s a m b 
p o s s i b i l i t a t d e d o n a r c o r d a s e n s e 
d e s l l i g a r - s e . 

F r e i b l o q u e l g d e r a n e l l a a m b un 
s e n z i l l c o r d i n o . 


