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M e s de 122.000 assoc ia i s a la nos t ra Enti tat l ' inv i ten a conè i xe r els avan ta tges de 
qué gaude ixen en v i r tu t de les p rev i s ions per ella a to rgades . 

A q ü e s t e s p rev i s ions cons i s te i xen en un s o c o r s unie en cas de de func ió , a la p e r c e p -
c ió de d iè tes en cas de malal t ia i al c o b r a m e n t de pens ions mensua ls per causa 
d ' inva l idesa; a mes de p o d e r p e r c e b r e p remis anuals a l 'ant igui tat mutua l is ta . 

To ts e ls soc is t eñen dre t , d ' aco rd amb el que s 'es tab le ix al Reg lament , a la p e r c e p c i ó 
dé la to ta l i ta t d ' aques tes p rev i s ions e n u n a quan t ia p r o p o r c i o n a l al n o m b r e de secc ions 
en qué f i gu ren inscr i ts . 

Existeix, a mes , la poss ib i l i ta t d ' ob ten i r el d re t a p e r c e b r e subs id is en cas d ' i n te rven -
c ió qu i rú rg ica , sol . l lc i tant la i nsc r ipc ió al G r u p per a A l ta C i ru rg ia . 

L ' impor t de is subs id is que a to rga aques t g rup es tá t a m b é en p r o p o r c i ó al n o m b r e 
de secc ions inscr i tes . 

A f i de s o c o r r e r els f i l ls de ls assoc ia i s , . en el cas de la seva de func ió o de quedar 
inval ids, els nos t res af i l iats p o d e n sol . l ic i tar la seva adhes ió al G r u p espec ia l d 'A juda 
a I 'Or fenesa, el qual a to rga pens ions f ins que els f i l ls inscr i ts comp le i x in els 20 
anys d 'edat . 

Si v o s t é no és soc i de l 'Ag rupac ió Mu tua del C o m e r ç i de la Indust r ia , a c o n t i n u a d o 
de ta l lem els d re t s que s ' ob tenen si s'hi pe r tany : 

S o c o r s a la de func ió : de 5.000 a 500.000 pesse tes . 

D iè tes per malal t ia: de 5 a 200 pesse tes d iàr ies . 

Pens ió per inva l idesa: de 300 a 12.000 pesse tes mensua ls . 

Premis a l 'ant igui tat mutua l is ta : de 2.500 a 100.000 pesse tes anuals, c o m a máx im. 

Subs id i s per a A l ta C i ru rg ia : una quant i ta t var iab le es tab le r ta al Reg lament del G rup 
segons la impor tanc ia de la i n te rvenc ió qu i rú rg ica so fe r ta . 

Pens ions d 'o r fenesa : de 250 a 2.500 pesse tes mensua ls corn a màx im, per cada fil l 
inscr i t . 

Edat máx ima d ' ing rés : 40 anys no comp le r ts . 

Quan t i ta t pagada per s o c o r s I'any 1971: Pesse tes 211.585.282.-

Quan t i ta t pagada des de la f u n d a d o : Pesse tes 1.379.629.294 -

Si v o s t è ja es ta af i l iat a l 'Enti tat i vo l a favor i r els seus fami l iars o amies barons , 
m e n o r s de 40 anys , amb els bene f i c i s que repo r ta ésse r soc i de l 'Ag rupac ió Mu tua , 
don i ' ns el seu nom i la seva ad reça i nosa l t res fa rem to tes les ges t i ons per a p r o c u r a r 
la seva af i l i cac ió , i r e s e r v a r e m a v o s t è la f i rma c o m a p r imer soc i p r o p o n e n t . 

Per a qua lsevo l i n f o r m a d o es po t ad reça r a les o f i c ines insta l . lades a l 'Av inguda de 
J o s é A n t o n i o , 6 2 1 , Ba rce lona (10) i la hi sera fac i l i tada. 
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L a B a l l e n a A l e g r e 
A 9 m i n u t s de Barce lona per l 'autop is ta de Caste l ldefe ls , e l 

c a m p i n g " L A B A L L E N A A L E G R E " , us c o n v i d a a acampar ais 

seus boscos f rondosos i a b a n y a r - v o s a les t ransparents aigües 

medi te r ràn ies . 

A i x í m a t e i x i per a c o m o d i t a t deis nostres c l ients h e m instai . lat 

a l ' in ter io r de l rec in te de l c a m p i n g els servéis comp le ts de bar, 

restaurant , servéis sanitar is, supermerca t , du txes , lavabos , 

assistència mèd ica , pare i n f a n t i l , zona espor t i va , bugada i 

p l a n x a i el sector comerc ia l o n p o d r e u adqu i r i r tots aquel ls 

art ic les q u e v u l g u e u . 
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EDITORIAL 
A n y Internacional del Llibre 

Aquesta commemoració de VAny 
Internacional del Llibre representa 
un esforg mundial per estimular i 
promoure l'edició de llibres i, so-
bretot, despertar major interés per 
la lectura, pero aquesta noble tasca 
no ha de recaure tan sois, evident-
ment, sobre els organismes que 
llangaren la idea, ni sobre els edi-
tors i llibreters interessats en la 
divulgado del llibre. 

Poca cosa seria tot aixó, si no es 
comptés amb l'ambient adequat 
que dones escalf a la idea i és pre-
cisament per ajudar a crear i afer-
mar aquest ambient, que nosaltres 
aportem aquí aquest comentan de 
simpatía i franca adhesió a tot es
forg, que ens porti a una major 
afecció a llegir, perqué si bé deis 
3.000 títols anuals de mitjana, edi-
tats a Espanya abans de 1936, hem 
passat a 1971 a 15.000 títols (J. Por-
ter. «Destino», 15 abril 1972), no és 
satisfactori Vaugment quant a lec-
tors. 

En el nostre ámbit, l'esforg per 
editar, llegir i divulgar llibres, és 
substancial a l'obra de l'Excursio-
nisme, i ho diem així en general, 
perqué no sois la historia del Cen
tre ho demostra, sino perqué totes 
les entitats teñen les seves biblio-
teques amb facilitáis de servei de 
préstec de llibres ais seus socis i 
perqué, a mes, han tingut cura d'e-
ditar totes aquelles obres de carác
ter adequat dins de tot el que re
presenta l'Excursionisme, la biblio
grafía del qual, iniciada l'any 1876, 
és amplíssima, variada en temes i 

continguts, i d'un alt nivell cultural. 
Precisament, el Club Excursionis

ta de Gracia, que està célébrant 
amb brillants actes el seu cinquan
tenari, ha volgut que hi figurés, en
tre ells, la II Setmana del Llibre i 
Disc de Muntanya, que en aquesta 
segona edició ha tingut una major 
representado, en aplegar un con-
junt d'obres de la propia biblioteca 
i d'altres entitats, entre les quais 
es compta la nostra, així com de 
particulars, cosa que tot piegai, con
tribuí a una exposició brillant de 
llibres la motivado deis quais era 
la muntanya, i que emplenava la 
sala d'exposicions de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estal-
vis, del carrer Major de Gracia. 

Felicitem el Gracia per l'esforg i 
la dedicado que aquesta exposició 
ha représentât, ja que hi hem po-
gut admirar llibres i edicions rares, 
i per boca deis directius graciencs 
hem rebut els millors comentaris i 
explicacions, com els de Josep 
Buch, referents a la seva gran col-
lecció de temes montserratins. 

Els organitzadors volgueren de
dicar aquesta exposició al matrimo
ni Jolis, per la seva dedicado en
tusiasta com a autors de guies de 
muntanya pirenenca i de llibres de 
divulgado i tècnica muntanyenca, 
mèrits que foren remarcáis en l'ac
te de la inaugurado oficial de dita 
exposició. 

Així, tot el que fem per estimular 
el goig i l'afany per la lectura, és 
un bé, i en aquest camp s'obren 
unes grans possibilitats culturáis i 

técniques, que s'escapen a la nos
tra imaginado. 

Els arxius i les biblioteques ini
cien una revolució técnica de cata
logado i reproducció electrónica, 
que permetran a nosaltres, els lec-
tors, de disposar de les informa-
cions necessàries, ràpides i comple
tes per a trabar tot allò que ens in
teressa sobre determinai tema. 

Avui dia la informado massiva, 
escrita o visual, ens ofegaria plena-
ment, si no disposéssim del llibre 
que podem escollir lliurement, per
qué afermi les nostres idees o ens 
obri una nova llum, una nova v i 
s t o de les coses, que posi al dia i 
que millori la nostra formado cul
tural. 

Com deia el nostre sempre recor-
dat Maspons i Anglasell «sense di-
fusió d'idees no hi ha aveng possi-
ble. L'avengar és resultai d'una coo
perado d'idees; potser s'hauria de 
dir d'un refrec d'idees; si s'estron-
qués, deixaria el món anquilosat. 
Com que l'anquilosament és la 
mort, la difusió és d'una importan
cia vital per a l'home, individual-
ment i collectivament». 

L'Any Internacional del Llibre 
compta, dones, amb la millor sim
patia de tots els excursionistes i es-
perem que els fruits serán óptims 
com correspon a l'entusiasme i a la 
bona voluntat posades pels organit
zadors, i per totes les entitats i per
sones que amb ells han collaborai 
en aquesta tasca cultural. 
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Una experiencia a la serra de les Agudes d'Espot 
per Albert Oliveras 

El geóleg Pierre Termler, escr iu, a 
propósit del sent iment d'envell ir : 

Entre les coses belles ¡ grans de 
la Terra, probablement son les mun-
tanyes, les nobles i poderoses mun-
tanyes, qui parlen ais homes, amb 
major eloqüéncia, d'estabi l i tat, d' im-
mutabl l i tat , de perennitat. Heu fe t 
alguna vegada, aquesta experiencia?: 
I'ascensió d'una muntanya que us 
sigiri famil iar, deu anys, o v lnt anys, 
després de quan ni van pujar per pri
mera vegada. Aixó m'ha ocorregut 
sovint, en la meva existencia vaga
bunda de geóleg. Cada vegada que 
hi he tornat, he t ingut, en comengar, 
la sensació profunda i violenta de la 
immensa durada de les muntanyes, 
en comparado amb els homes. 

L'ascensió comenga com si fos 
una festa; és, d i r íem, un pelegrinat-
ge cap a un temple on estem segurs 
de trobar records agradables, on sa-
bem que anem a reviure una jornada 
de joventut; i aquest temple sembla 
indestruct ible. En la fresca de la ma-
tinada, ens apressem cap al c im, 
per caminéis que gairebé no han can-
vlat gens; després, pels pasturatges 
d'herba curta o per pendents de pe
drés que s'han arrossegat, que han 
quedat iguals, i f inalment, per roques 
mes o menys escarpades, congestes 
demeu, canaletes, arestes dretes so
bre els dos abismes. A mesura que 
ens hi acostem mes, potser ens re-
cordem mes deis detalls de l'esca-
lada. Les matelxes d i f icu l tá is es 
presenten en els mateixos Hocs; a 
la roca, les preses, per a les mans 
i els peus, no han pas canviat, i una 
després de l 'altra, les t robem totes. 
Les canaletes han mantingut el seu 
aspecte, sense compl icado i aire 
vert ig lnós, i, sobre l'aresta f inal , heus 
aquí les mateixes pedrés, guardado
res del c im, que ens espera i que 
estem a punt de saludar com a un 
amlc. 

Obtenim el que desit jávem. Que 
poc ha sofert el pie vell amb el pas 
del temps! Que intacte ens sembla! 
Reposem, com l'altra vegada. 

En ver i tat no ha passat res, no 
s'ha ensorrat res, no es nota sino 
una mica de vent sobre la muntanya 

sol i tar ia. Una mica d'aigua es be-
lluga allá baix, al fons de les valls 
plenes d'ombres. 

I, s'hi esta tan bé, aquí, en el si-
lenci enorme deis aires en calma, en 
la pau inexplicable que ens arriba 
des del cel tan prôx im, davant 
aquests cims rivais que enraonen 
amb el nostre, al mlg d'aquest ramat 
de muntanyes adormit , amb les es-
quenes ondulants f ins a l 'horitzó. 

S'hi esta tan bé, que voldríem de-

turar el sol , detenir el temps, immo
bil itzar totes les coses i fixar-nos 
nosaltres mateixos, per sempre. Qui 
és l 'alpinista que no ha t ingut aquest 
somni? 

Però, mentre nosaltres somiem 
aix i , un sorol let puja de sobte; de 
l 'abisme. És una pedra que cau i la 
sent im caure, rebotre, estavellar-se 
en els pendents. Una altra la segueix, 
i encara una altra més; i l lavors, és 
tota una allau que se'n va avall, no 
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Una vista de la serra de les Agudes, al 

vessant de la vali de Cabanes. A 

Serra de les Agudes d'Espot, des dels 

Encantáis. • 

lluny de nosaltres, amb un terrabas-
tall de tronada. 

Pensem en aquelles paraules de 
Heim, el geòleg suis: «SI totes les 
pedrés que cauen dels Alps, cal-
guessin al mateix indret, es produi-
ria una allau que no es deturaria ni 
de nit ni de dia.» 

I a l'hora que sembla que de cop 
i volta es faci massa tard, per l'atac 
del vent més aspre, que ha refrescat 
de sobte, tenim la revelació d'una 
desgracia, quan no hi pensàvem 
gens: la desgracia de la muntanya 
que es torna velia, insultada pels 
meteors, i que es torna a poc a poc 
presa de l 'erosió. 

Les canaletes que s'obren sota els 
nostres peus, els torrents per on 
baixarem, se'ns apareixen com fen
des obertes als f lancs de la muntanya 
desolada, i aqüestes fer ides no es 
tancaran mai més. Acabat, el somni 
d'eternitat! 

Perduda la i Musió gloriosa d'un 
repòs que no s'havia d'acabar, sota 

un cel sempre clément, amb la ca
ricia perpètua d'un sol Immòbi l , al 
beli mig d'un Olimp de cims sempre 
joves! 

L'excursió s'acaba en la t r is tor de 
la nit que s'apropa, de la fadiga que 
sent im, més que en igual dia ara fa 
deu anys, amb la comprovació, ben 
clara per sempre mes, de la brevetât 
de qualsevol cosa. 

Aquest és potser el prôleg d'unes 
anotacions escri tes després de la 
tercera visi ta a la serra de les Agu
des de la regió d'Espot. Partíem del 
campament de muntanya installât al 
peu de l'estany gran de Cabanes, a 
la vall de Cabanes. 

Vam passar el tercer dia de cam
pament a la serra de les Agudes, 
amb en Cardona i en Segalàs. 

De l'aiguamoll sota l'estany gran 
de Cabanes on teniem installât el 
campament, sortia el caminet que 

puja al coli doble que porta a la vali 
de Son i a la vali d'Espot. Per aquest 
corr io l , de condicio variable, però en 
decadència, pujàrem en una hora i 
un quart f ins al coli que mena a 
Espot, a 2.650 mètres d'al t i tud, on 
vam sort ir a la part solellada de la 
muntanya. Sol que sorprèn fortament, 
després del carni fet a l 'ombra, amb 
una pujada pausada, governant el 
cansament. Uns cent mètres més 
avall, a pie sol , un isard sol i tar i va 
èsser descobert per en Segalàs i ens 
el va dedicar. Ens va agradar veure' l 
córrer i deturar-se amb digni tat gal-
rebé ofesa, d'animal espantat sensé 
gran mot iu. 

Tota la cara sud de la serra de les 
Agudes d'Espot, era a la vista, piena 
de sol i freda alhora. Aquesta vista 
era gairebé la mateixa que vam tenir 
en 1927, amb l'Estasen i en Rovira, 
en ocasió de la primera coneixença 
amb aquesta muntanya. Llavors hi 
havia més escalfor en l 'ambient i, 
segurament, en el cor. Ara, hi havia 
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Primera visiô, pujant des d'Espot, de la 

serra de les Agudes. A primer terme, un 

il.lustre pirineista: L/u/s Estasen. • 

una calma prudent, per tal de treure 
tot el part i t possible d'alló que es 
pogués aprofi tar, amb un llast de 
romantic isme, o una lleugera tr is-
tesa en recordar la diferencia hu
mana davant el mateix espectacle. 

El mateix espectacle, no és pas 
veure el mateix. Es veu amb els ulls, 
amb el cor, amb els sent i ts. Si en les 
pedrés pot no haver-hi varlació, sí 
que. n'hi ha, ¡ molta, des del punt de 
vista de la meva humanitat. Les ro
ques de les Agudes, s'apareixen 
grans, compllcades I senzll les alho-
ra, pero com que ja coneixíem els 
ardits del terreny, no vam rebre cap 
gran sorpresa, ni temor. 

Ens l l igárem tots tres a la mateixa 
corda, i em donaren el lloc del mig, 
tant per deferencia com per pre-

caució, ¡ jo agra'it, ben mirât. A les 
primeres roques ja anem ll igats. 
Potser és una precaució avançada, 
però és just i f icada. Som massa es-
perats al campament, per oblidar per 
un moment de no provocar un dis-
gust. 

Es reconeixen moites roques, tot 
passant. Mol ts détai ls. La relat lvi tat 
de molts obstacles. Però no diría la 
ver i tat si af irmes que, aquest conel-
xement previ de l 'escenari, servis 
per a gran cosa mes que per a com
provar com es porta la memòria o les 
facultáis f ís iques. 

Pausadament, amb precaució obli
gada, anem progressant en pujada. 
La primera secció de la serra de les 
Agudes, té fesomia propia. És com
pacta i s imple. Les diferencies son 

de poca categoría. El terreny es re-
peteix i ens agafa confiança, creient 
que aixô continuara de la manera 
coneguda. La pedra és un magnif ie 
granit, segur a to t ser-ho, arrugat, 
desgastat, per a convertir-se en una 
pell de tauró o una Mima rasposa, de 
tall esmolat. Líquens negres ¡ gri-
sos, durs com l'acer, frenen les mans 
en formar part intégrant de la carn 
per penet rado. Les sabates no re-
l l isquen, ni els pantalons no es des-
enganxen de la roca, en les ocasions 
que entren en contacte. A ix i es gua-
nya confiança en si mateix. 

On toca el sol , la roca es troba 
tèbia, perô fa fred a l 'ombra, i, si 
bufa el vent que puja per la paret o 
les xemeneies, no resulta gens agra
dable d'atendre la maniobra de la 
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Cresta de la serra de les Agudes, amb el 

caracteristic Dit. • 

corda mentre el company avança i 
els altres v ig i len. 

Tenim com a ll igam una corda grui-
xuda de ni ló, propietat compart ida 
d'en Cardona i en Segales, blanca, 
suau a copia d'experiència a la mun-
tanya, i que deixa anar uns bigotis 
contestatar is, de tant en tant. En Se
gales, en acabar l'escalada, va dir, 
ben raonadament, que la corda enve-
1 lia. Potser volia dir que la corda 
també envellia com nosaltres, per

qué era évident el desgast. De qui? 
Quant a mi , la senyora de la casa 

de Sorpe on vam trobar acol l iment 
la nit anterior al dia de pujar al cam-
pament (amb el cabell blanc, una 
mica ajupida de tant encendre el foc 
i vestida de nègre) com un comen-
tari a la meva exc lamado que feia 
molts anys que ja havia v is i tâ t la 
regió (l 'any 1922) va ajustar el seu 
pensament a les segiients paraules: 
«Aixi , d igui , que vostè deu comen-

çar a ser una mica vel let!» Sí, com 
la corda, que encara esta en ús, si 
no se M donen estrebades excessi
ves. La corda rasca per les pedrés, 
aspres com les maies paraules, i el 
t renat de les f ibres en sofreix pro-
fundament. Les nostres mans queden 
marcades per molts dies, o diverses 
setmanes, de peti tes fendes, d'epi-
dermis erosionada, d' inf lors mons-
truoses, de sensibi l i tats evocadores. 
Pells mortes sobre fons v iu . També 
és aixi el record superficial de les 
puntes deis d i ts . 

És aquesta la tercera vegada que, 
durant unes quantes hores, vaig mo-
vent-me per la serra de les Agudes, 
gaudint de les sèves impressions 
aèries. Son vis i tes repart ides al llarg 
dels anys 1927, 1945 I 1965. Val a 
dir que el record anterior no se su
perposa a Tactual. Sura alguna ve
gada, mes en posicions de repos que 
en act iv i tat . És, precisament, l 'acti-
v i tat del moment, allô que crida l'a-
tenció, afortunadament. I també la 
comprovació que cal t reure l 'esforç, 
la f lex ib i l i ta t , la convicció d'un ré
sultat que es presenta incert, per 
obtenir l 'èxit en el pas per les ro
ques de la cresta. 

Si comparem fotografíes, hi troba-
rem s imi l i tud. La comprovació lla-
vors, la fem amb coses inertes, f re-
des, mortes, o com si ho foss in . La 
comparado d'act iv i tats, no té base 
f ixa. El subjecte té tanta importan
cia i és tan divers, inesperat, poc vi-
gi lat, que qualsevol especulado en 
aquesta díreccíó, és inút i l . També, 
potser, l 'evidència d'una dísminució 
de forces físiques ¡ anímíques en 
cada una de les tres dates, provoca 
una boírina o una cort ina de confu-
sió, de la quai se surt mes frese, per 
no dir víctor iós, s' valorem els bults 
d'una memoria ineficaç davant les 
nécessitais. 

La progressió de l'escalada a la 
cresta, va seguir f ins a mítja tarda. 

Les mateíxes d i f icu l tá is , o els obs
tacles d'un ordre semblant, s'anuHen 
amb un desgast nostre, major o me
nor. Aíxó va passar en el descens 
forçat, en donar per acabada la gim
nástica aèria, al vol tant de les cinc 
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de la tarda, quart encara quedaven 
davant nostre, dos cims f inals per 
aconseguir. Alxò és una prova de se-
renitat. Ens vam equivocar quan trià-
rem el moment de no seguir més en-
davant, perqué ens va tocar baixar 
al cire de les Agudes, que dona so
bre l'estany de Sant Maur ic i , en unes 
condicions de terreny molt desfavo
rables, en comptes de baixar a la 
vali de Cabanes. 

Era l'únic trajéete de la paret que 
suporta la cresta, la qual presenta 
vert icals intransitables de 200 mè
tres i mes, d'alçada, amb roca gra
nít ica l letja, tota tacada de negre, i 
amb llastres i concavítats monumen
t a l . 

La part alta, coberta d'herba es-
graonada, en inc l inado que no pot 
ser major, ens va obligar a mantenir 
la més gran atenció a cada pas, a la 
baixada, i a endevinar llocs d'alguna 
seguretat per a vigi lar ¡ deturar un 
moviment en fais o una rellíscada 
sobre l'herba. Ens movíem l'un des
prés de l 'altre, i anàvem balxant sen
sé l'esperança fonamentada, de tro-
bar una sortida a la trampa o ratera 
en que ens vèiem forçats a bellu-
gar-nos. 

Rebíem la ¡mpressió que era més 
favorable de remuntar to t el trajéete 
de baixada i tornar a la cresta, pei 
tal de decidir una altra manera de 
baixar la muntanya, quan en Cardo
na i en Segales van comprovar que 
no era possible de solucionar la bai
xada amb «rappels» de corda. Tan-
mateix, l ' ínstínt de caçador d'en Se
gales li mostrava el pas d'isards, 
per qué n'hl havía marques, que tam
bé veíem nosaltres, no caçadors. Per 
tant, un pas o altre havia d'existír. 
Els isards podíen arribar a aquesta 
zona de seguretat o i l la, que havien 
de conèixer en la seva condicio d'ani-
mais perseguita. L'unica solució pos
sible era cap a l 'esquerra, de cara 
al pendent, és a dir, com sì anéssim 
endarrera en l 'ascensió. Finalment, 
uns passos l imi tats, dif ící ls per a les 
nostres humanitats de dues extremi-
tats infer iors, ens portaren a proxi-
mitat d'una canal que seguía avall, 
afortunadament per a nosaltres. A ix i 

vam arribar a la tartera del fons del 
precipicí. 

L'últ im trajéete, la clau del pas, 
semblava gairebé impossible a la vis
ta, pero el passàrem. 

Ens f iquem de pie a la canal que 
anem baixant, i ens comença a gua-
nyar la idea de no passar la nit en 
aquests indrets de muntanya di f íc i l . 

Quan s'aconsegueix la seguretat 
de sort i r del compromis, es noten 
totes les falles del eos. Ens desll i-
guem de ia corda, gairebé a les 12 
hores del començament. Recolllm la 
corda amb una alegría i rr i tant, amb 
una vivacítat de venjança injust i f i 
cada. 

Contínuaven uns pasturatges am
pies, encara a gran inc l inado, pero 
que ens semblaven inofensius. Tan-
mateix, acostumats a exagerar les 
precaucions deis temps anteriors de 
peri l l , notàvem una l im i tado de mo-
viments. També ens faltava l'ajut 

d'un basto o del piolet. Poe o molt , 
caiguérem a terra més d'una vega-
da. És estrany, i és normal, alhora. 
Quan entràrem a la tartera de base, 
incòmoda, ja poc inclinada, el canvi 
de gimnàstica ens va semblar un re-
gai. Els passos i salts v io lents, ens 
eren més contrôlables i, sobretot sa-
bîem que seguîem un carni decis iu, 
en comptes dels més f lexibles i més 
incerts de, la baixada per l 'herba. 

Notàvem el cansament. Sent iem la 
satisfaccio d'haver-nos all iberat de 
l 'empresonament, i ara, l 'horitzó alt 
i retallat de la cresta comença a no 
tenir l lum pròpia, perquè els nuvols 
crepusculars tal len la l lum del sol . 

La tartera, aquell obstacle que ob-
servàrem des de dalt, com un càstlg 
a evitar, ens va servir de descans. 
La separació amb el terreny bo, on 
hi ha una mica de caminet de ca
bres, anava disminuint contìnuament, 
com si anéssim corrent, i to t contras-
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de Mar. T 

tava amb la lenti tud de moviments 
de la nostra vida en el pareil d'hores 
darreres. 

Finalment, va venir la pujada obli
gada per arribar al col let i passar a 
l'altra part de la vali de Cabanes. La 
pujada era contrària a la nostra Idio
sincrasia del moment. No vol iem es-
forços innecessaris. Calla una disci
plina absoluta i r igorosa per escol
tar i graduar el r i tme v io lent del cor 
i vigi lar l 'equil ibri del desgast mus
cular. Calia trobar la manera de des-
placar-se sense matar-se. 

Assaborir la di f icul tat , quan té un 
l ímit v is ib le , calculât, és ja un sis
tema de fé l ic i tât i nf al I ib le. Sabem 
que aquest número té premi. Ja no 
és jugar a la lotería. Arr iba la me
nor d i f icu l tat de la muntanya que 
pressent l'acabament, perqué cada 
passa pot ser més Marga, perqué és 
menys alta. 

La vali nostra s'enfonsa en la fos-
cor ¡ arr ibem al pu.nt on to t es pre
senta amb una lieu baixada cap a 
Cabanes. Cap al campament, que és 
casa nostra. Llavors, per tard que 
fos, ens vam ajeure a terra, tan 
llargs com érem, deixant tanta part 
del eos com ens era possible, en 
contacte amb la terra que es refre-
dava amb la nit que venia. Així apa-
reix un reconeixement inf in i t , com-
moguts davant la f i de les di f icul
tá is que no buscàvem, després de 
les de la cresta, que eren les que 
vo l iem. Potser eren més molestes 
les d i f icu l tá is suplementàries, enca
ra que no es poden comparar entre 
si.^Havíem explotat les darreres re
serves de voluntat, de força, de fle-
x ib i l i ta t . 

Vaig t reure 'm les sabates per can-
viar-me els mit jons i en tornar a ca
minar dubtava de si m'havlen nascut 
aies que m'alleugerien els movi
ments. Però ais deu minuts de bai
xada, els peus antics es van des
pertar de nou i cada passa costava 
ref lexió i esforç per aguantar el pes 
del eos sencer. Tota la f lex ib i l i ta t 
momentània anterior, se'n va anar 
a passeig i el caminar es tornà lent 
i precari . 

Tot s'acabà en arribar al campa

ment. Mans amoroses em descama
ren. Les cares amigues apareixen 
quan els peus descansen dins les 
espardenyes i el eos ja no cal que 
s'agiti per sobreviure. 

I com que la nit fou de tempesta, 
amb llamps i t rons que es repetien 
d'una part de la muntanya a l 'altra, 
i ens va privar de dormir a pler, 
l'endema teníem Sensibi l i tät apro
piada per a valorar la suavitat del 
mátalas pneumatic i la protecció del 
sac de plomes, dins la coberta de 
lona de la tenda de campanya, fíns 
que els díts deis peus es van des
pertar i va comengar un dia nou. Es 
va acabar una petita aventura que li 
venia gran a un cos que també era 

pie de bigotís, com la corda, la vella 
corda. 

En aqüestes condicions no ens 
al l iberem de les comparacíons. La 
primera vis i ta és una anécdota d'es-
càs rel leu, la segona ocasió és una 
tranquil la absorció de records i rea-
l i tats, pero en la tercera era plena 
de fé l ic i tâ t , per arribar a un l ímit , 
com qui arrossega una creu pesada 
que fa tornar Ilumines el camí més 
prosaic. 
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Primera escalada a la Roca Regina (Montsec d'Ares) 
per la cara sud 
per Ramon Gali 

Som a fi de novembre de l'any 1971 
i acabem d'obrir una via d'escalada 
a la Roca Regina, paret impressionant 
que sembla barrar el pas ais qui es 
proposin d'enfilar-se aiguës amunt 
del barrane del Bosc. Ignoro corn cal-
drà classif icar aquesta roca en cien
cia geològica, però puc afirmar, sen
sé mena de dubte, que un cop hom 
l'ha vista una vegada li cau damunt 
el seu encantament com si s'hagués 
abeurat en una font embruixada. 

Aquest contrafort , gairebé banyat 
per les aiguës de la Noguera Palla-
resa, anomenat Roca Regina, és si
tuât a l 'extrem orientai del nord de 
la serralada del Montsec d'Ares. El 
seu c im, on s'acaba la via d'escala
da, és una e levado secundaria d'a-
quest serrât, que té l 'origen prop de 
Moró. El sistema .va guanyant aleada 
f ins a arribar al cim més alt, l'obaga 
de Peguera, a 862 metres. La carena 
continua sempre en direcció sud-est, 
ara pujant, ara baixant. Abans d'arri-
bar al cim de Roca Regina, la carena 
és travessada per un carni que, sor-
t in t d'un indret de la carretera on el 
barrane del Bosc aflueix a la Noguera 
Pallaresa, segueix per llocs molt 
agradables, amb la paret de la Roca 
Regina sempre damunt. Aquest carni, 
un cop travessada la carena a la 
cota 692, baixa fent marrades pel 
vessant nord d'aquest serrât, cer-
cant l 'estació de Sellés. 

La Roca presenta una paret de les 
més pures que tenim a Catalunya, 
amb uns 450 metres d'alçada i uns 
800 d'amplada. Es gairebé Misa i pre
senta solament dues irregular i tats: 
els punts on l'escalador haurà de llui-
tar amb afany. 

Els ulls de l'escalador no veuen 
aquesta paret com a barrera d'una 
barrancada integrada a la muntanya, 
que al vessant nord sera una esque
na suau poblada de bosc aspre i sec, 
ni se sent atret pel barrane del Bosc 
que masega la base d'aquesta paret. 
Eli calcula l'amplada de les f issures, 
la volada deis repeus i altres détails. 

La paret té, a un terç, un gran sos-
t re, situât a la dreta, aproximadament 
a mitja aleada. Ac i hi ha una via, 
encara inacabada. És la via de Mart i 

i César, ambdós escaladors del 
GEDE. Al terg i a l 'esquerra, hi ha un 
díedre poc assenyalat que s' inicia al 
peu i s'enfi la amunt per aquest mur 
pie de mis ter i . Un cop a la meitat, un 
díedre seguit de bosc penjat és per
ceptible de baix estant. Continua el 
díedre f ins a un seguit de sostres, 
cinquanta metres més amunt. 

L'escalador se sent com l'engínyer 
que construí el viaducte de prop de 
la carretera. Se sent com aquells ro
mantics del segle passat. Calculador? 
Sentimental? Tanmateix, una roca po-
ques comoditats podrá oferir- l i per a 
pensar-hi. 

Per qué deu voler pujar ací? No hi 
trobará sino aquesta roca immensa 
que tantes vegades ha escodrinyat. 
La perspectiva, pero, será di ferent 
aquesta vegada. Jo mateix havia vist 
el paisatge invers: aquell que veiem 
des del vessant que tenlm davant per 
davant, ¡ molt prop, quan tornávem 
d'escalar la paret de Terradets, una 
escalada Marga i d i f íc i l , oberta per 

quatre escaladors del CADE el mes 
d'octubre de 1963. 

Des d'on sóc ara, contemplo la 
Roca Regina en tota la seva grandá-
ria. Llísa com un vidre, fosca o pig
mentada de vermei ls i balmada ací i 
allá. L'havia contemplada moites ho-
res amb insistencia, convengut de la 
impossibi l i tat de vencer aquesta pro
vocadora roca. 

¿Qué em deu haver impel l i t a pu-
jar-hi? ¿Desig de veure de la vora la 
mort que em volta? O bé, ganes 
d'emprendre, de calcular, de fer pro-
jectes? L'escalada és una ciencia in
ventada: la Natura imposa unes liéis 
i l'home les supera amb formules i 
es regeix per un calcul f red. 

Els motius son di f íc i ls d'explicar i 
em sembla que hi ha pocs escaladors 
que s' interroguin. Hom fa exercíci i 
és bo de fer-ne i de sentir com el eos 
treballa i resisteix. I també de veure 
el sol durant tô t el dia ¡ tots els co-
lors de l'horitzó que no podran ésser 
vistos enlloc més. Tôt son records i 
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L'impressionant retaule de la Roca Regina, 

al Montsec d'Ares, un repte permanent per 

a l'escalador. • 

aquests dies que viurem tan intensa-
ment es conservaran dins la nostra 
memòria. Très dies sencers, sense 
cap interrupció. 

Quan plou ens mul lem i, si trona, 
sent im el terrabastall mol t prop i 
masteguem els l lampecs com poca 
gent hagi pogut fer. Pocs es deuen 
haver senti t tan salvatges en aquest 
segle. La Roca Regina ens ha donat 
allò que valdria un grapat de bi t l lets, 
per un preu mòdic. Una bossa de pi-
nyons, un t ros de formatge, dues llau-
nes de earn, uns quants panellets, 
benzina per a la nostra moto, un so-
par a Tàrrega i un altre a Tremp, ni 
més ni menys. Cal dir també que du
rant el viatge hem respirât molt de 
fum i, una vegada arribats al peu de 
la Roca, com que és tard, dormim 
dins un forat, amb el pensament de 
l'atac de l'endemà. 

Iniciem l'atac des d'una gran feixa 
que travessa la paret horitzontal-
ment, a cosa d'un terg de la seva al-
çada. Des d'aci ja t robem cine tira
des de corda resoltes per escalades 
preter i tes. 

Em cal aclarir, abans, que aquesta 
via fou iniciada per escaladors del 
GAM del CMB. Una vegada fetes 
quatre t i rades, hi ha un période de 
repos durant uns quants mesos. Ales-
hores hi tornaren J. Molerò i L. Cos
ta, els quais trobaren una corda f ixa, 
més amunt de l ' indret darrerament 
abandonat. Passaren la corda f ixa, 
feren una tirada més i arribaren al 
bosc penjat on renunciaren. Més 
amunt pogueren albirar un estrep f i 
xât al diedre on hi ha els sostres mls-
ter iosos. Se'n tornen avail sense sa
ber ni que ni com, ni si la via havia 
estât oberta f ins dalt. Posteriorment 
esbrinaven que unes cordades del 
Centre Excursionista de Lleida est i-
gueren per aquests Indrets l luitant 
amb dél i t i creient que la via havia 
estât abandonada per aquells qui la 
iniciaren. Atacaren diverses vegades, 
de la feixa estant, però la via encara 
no era acabada. 

Julià i jo ataquem. Passem la feixa 
per tal de guanyar temps, car la nos
tra in tendo és d'atènyer l 'ólt ìm punt 
màxim guanyat pels darrers escala

dors. Hi arr ibem a f i de dia. Traginem 
una motxi l la de mes de v int qui los, 
amb menjar, material , equip de bivac 
i altres coses, però és impossible de 
superar aquests desploms amb la 
motxi l la a l'esquena. Cai treure la 
corda auxil iar i anar hissant-la a pois. 
És cosa mol t pesada, perqué sovìnt 
s'encalla en qualsevol merlet , diedre 
o Savina. Aleshores cai deixar-la pen-
jar i, quan el segon de corda puja, la 
desaferra, mentre el pr imer, assegu-
rat, hissa a tali de piano escalador i 
fardel l . L'escalada és molt dura i 
aqüestes maniobres retarden l'ascen-
sió. A la quarta Margada de corda co-
menga el primer balmat. Passa el 
company i t r iga molt. De vegades el 
descobreixo penjat de la mateixa da -
vil la corn un pernil i descansant esto
na i estona damunt els estreps. Men-
trestant penso en aquesta paret al
t iss ima i sense f i , amb nosaltres ací 
a mig aire, aturats com dues mos
ques sense veure els l imi ts . Fa molta 
estona que no faig sino aguantar les 
cordes que vénen de dalt i em passen 
per l'esquena. Que lenta que és l'es
calada! Veig la paret enorme, im
mensa, ¡ el palsatge, ara a mit ja tar
da, sembla una decoració que mai no 
hagi de canviar. Ha passât mig día i 
el sol no pica tant, però to t és pie 
de Mum. No fa gens de f red, no fa ca
lor —jo no en t ine— no fa gens de 
vent. Tot és ben quiet: el pont i el 
r iu, cada vegada vistos de més 
amunt. Primer eis veia a l 'esquerra i 
ara els t lnc sota meu. El riu s'escola 
sense descans I el pont, de tard en 
tard, és animât pel pas d'un tren de 
joguina. Em sembla un element dis
cordant, aquest t ren. Cada vegada 
que en passa un, eau un grapat d'ho-
res abans de veure el següent. Julià 
arriba a la reunió, f inalment, i con
fessa que es troba exténuât. Per tal 
d'arribar-hi, ha calgut fer mil f i l igra
nes i evitar una Mastra molt perillo-
sa, amb una paret Misa al costat, 
sense preses i l leugerament desplo
mada. 

Julià s'ha penjat a la temptadora 
Mastra que ha cedit, però no del tot . 
Ha anat de poc que no se'n van avail 
ell i la Mastra. Cal anar amb mol t de 

compte, car la via és bruta de no pas-
sar-hi ningù i piena de pedres que 
belluguen i preses falses. Eli temp-
teja les preses, desprèn la falsa pre
sa I sota descobreix una pedra més 
segura. D'altres rocs surten volant i, 
després de rebotre dues vegades a 
la paret de sota nostre, se senten 
espetegar al fons del barrane del 
Bosc tot fent saltar esquitxos d'aigua. 

Julià, després de fer-me saber que 
es troba molt fat igat, em convida a 
pujar. Jo mantinc la moral . Des d'aci 
hom es podria retirar sense gaires 
complicacions. Arr ibem al Hoc més 
alt escalat f ins ara, sota uns sostres. 
Decidim d'installar-hi el bivac perquè 
no hi ha temps d'obrir més via i, més 
amunt, es compl ica. A més, aci hi ha 
una savina que ens dol de deixar sola 
i la seva companyia ens ajudarà a 
passar la nit . 

Com que encara és de dia, conti
nuo penjant-me i pujant amunt, trec 
el nas damunt un sostre i em desvlo 
després a l 'esquerra, cercant una 
aresta que em priva de mirar cap 
amunt. Des d'aci ja caldrà treplt jar 
terreny verge. Escalo molt t i rat en-
rera intentant de descobrir una via 
lògica. Els passos són mol t at lèt ics i 
obliguen a una forga de bragos esgo-
tadora. Miro enlaire: la paret apareix 
vert ical molts metres amunt. Vert i-
cal issima. 

La intui'ció ens indica de seguir, 
per la dreta, una linia de sostres 
aprofi tant f issures, però de sobte tot 
s'acaba. Solament una Mastra immen
sa pertot arreu. De baix estant, supo-
sàvem que a l'esquerra d'on som ara 
i a uns quaranta metres damunt nos
tre, s' iniciava una f issura obliqua a 
la dreta que era la nostra esperanga. 
Des de baix, les coses es mesuren 
d'una manera molt di ferent. M'agafa 
vert igen de mirar enlaire i baixo. 

Fosqueja i muntem una hamaca per 
tal de passar la nit. Sopem i després 
intentem de dormir, però la romàn
tica Muna piena no ens deixa aclucar 
Tuli. Ves quina coincidència! Els bi-
vacs en una paret solen èsser sem
pre pesats i Ilargs, però són extraor-
dinaris quan el fred no neguiteja 
massa i permet de gaudir de tanta 
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Un altre aspeóte de la Roca Regina, una 

paret de les més pures que tenim a 

Catalunya. • 

bellesa. Ombres i l lum blanca de la 
lluna. Ara el cel és clar i la terra 
negra, amb la sensaclô d'un buit més 
impressionant que de dia. Fa una 
mica de basarda v is t de sobte, des
prés del primer son. 

En fer-se de dia, delxar el blvac i 
començar de nou a escalar, és un su-
pl ic i . Passo amb opt imisme al sector 

obert ahir, mentre vaig reaccionant, 
f ins que arribo a suar com un ruc. 
Els ferros clavats em faci l i ten l'as-
censió, passo a l'aresta i comenco a 
clavar burins. Ara ja he reacclonat 
del tot . Ens toca el sol . Hem decldit 
la ruta a seguinf lanquejarem a l'es-
querra. Deu burms i, tot segui i , un 
f lanqueig de V grau en l l iure. La de-

M 

cisió és presa. El f lanqueig es torna 
molt llarg i, després de quatre hores, 
arribo a una savina quan la corda ja 
s'ha acabat del tot . Em trobo com 
Julia ahir, després de passar la Mas
tra, però el pi t jor és que ara l'alter
nativa possible és la sortida per dalt. 
Un flanqueig tan llarg és com tallar
se la retirada i no em veig amb cor 
de desfer aquesta tirada que ens 
aparta completament de les reunions 
anteriors. Però no hi vull pensar per
qué em preocupa més la recuperado 
de la motxi l la. No hi ha altre remei 
que fer un pèndol de gairebé qua
ranta metres. 

No sento el company I haig de cr i
dar com un boig per donar-li entenent 
que Narici la motxi l la. És indispensa
ble que no s'encalli enlloc. M'embo-
lico amb les cordes i estreps, dei-
xant el cos relaxat. Després de dues 
hores m'hauré retornat i l 'ascensió 
continuara desenvolupant-se perfec-
tament. Asso l im la f issura obliqua. 
Bé, hem trobat el bon carni! 

Des d'ara l'escalada sera gairebé 
sempre ll iure i per roca mol t ver t ica l , 
amb molt bones preses. Representa 
una fi extraordinària. A mit ja tarda 
arribem en un bosc penjat i desco-
brim el c im. La distancia que ens 
n'aparta és pràcticament guanyada i, 
amb aquesta victor ia a tocar, la mo
ral és al t issima. El bivac que fem aci 
mateix, segon en l'escalada a la Roca 
Regina, no és incòmode ni curt . 

El tercer dia arr ibem al c im, des
prés d'esgotar les reserves d'aigua i 
de pinyons, però abans ha calgut ven
cer la darrera di f icul tat, probable-
ment la més torta, consistent a su
perar en l 'ult ima tirada un desplom 
d'uns deu metres. 

Ara ja no veiem el viaducte. No-
més uns f i ls de boira, molt avall. El 
dia és esplèndid. 

Bibl iografia: Montaña, n.° 89. Mo
nografia del Montsec. 
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XIV Rallye d'Esquí, III Internacional dels Pirineus 
per Enric Nosàs 

Son les 4'30 hores del matf del 
dia 1 de maig de 1972. 

Vent i neu. Des d'ahir a mit ja tar
da no ha parât de nevar i ventar, hi 
ha 40 cm de neu nova sobre la ja 
abundant que aquesta primavera ha 
cobert el nostre Pirineu. 

Per a avui hi ha previst el recor-
regut Ami tges, coli de Ratera, Estany 
Major de Saboredo, coli de Gerbe 
(o coli Gelât) , coli de Bassiero, vali 
de Cabanes. Amb temps estable és 
un trajecte de gran bellesa en que 
es recorren quatre valls altes molt 
caractér ist iques: Sant Maur ic i , Sabo
redo, Gerbe i Cabanes. 

Amb temps dolent, però, aquest 
mateix i t inerari pot suposar una es-
campada d'equips vers la Vali d'Aran 
0 bé cap a les Ares. A mes, la neu 
caiguda, pesada i inestable, planteja 
problèmes de seguretat. Cal prendre 
una decisici. 

Ahi r , al llac de Sant Maur ic i , abans 
de la sort ida, l 'opt imisme sobre el 
temps dominava, havia fe t dos dies 
excel lents, divendre i dissabte, des-
prés d'unes setmanes força inesta-
bles, i pensàvem que per Ilei de com-
pensació ja havia arribat l'hora de 
tenir una treva de bon temps, i més 
encara després de dos rallyes con-
secutius amb meteorologia negativa. 

Mentre anaven arribant d'Espot 
transportats en jeeps, els part ici
pants anaven préparant els estr is. 
Aquests moments són una bona oca-
sió per a constatar el progrés que hi 
ha hagut aquests darrers anys en el 
material alpi i, concretament, en el 
d'esqui de muntanya. Encara que 
lluny d'una unif icació, a la quai sem
pre s'oposarà l 'esperlt independent 
1 autodidacta del muntanyenc, s'apre-
cia aquests très ûl t ims anys un 
avenç en la qualitat i l leugeresa dels 
estr is : f ixacions de poc pes que cer-
quen la versat i l i tat entre la pujada 
agii i la doble seguretat en el des
cens, esquîs lleugers i amb el t remp 
adéquat a totes les classes de neu, 
botes que sensé renunciar a la sim-
pl ic i tat obtinguin els avantatges de 
les tanques métal l iques, etc. 

Enmig d'aquests preparatius els 19 
equips de très part icipants es dispo-

saven a prendre la sort ida. Aquests 
equips representen Granada (1 
equ ip) , Madrid (2 equips) , Italia (5 
equips) , i Catalunya (11 equips) . 
L'organització, amb mil lor voluntat 
que accent, anava repart int les ins-
truccions en els tres idiomes «ofi
ciáis» del Rallye: català, italià I cas
tel la. 

A les 8'15 es va donar la sortida 
al pr imer equip, segons el sorteig fet 
el dia abans. El recorregut obl igatori 

per a aquesta primera jornada con
sistí en tres sectors: el pr imer, llac 
de Sant Mauricí —col l de Subenulls, 
amb ascensló facultat iva ais pies de 
Subenulls (2.949 m) ¡ Morto (2.901 
m ) ; el segon sector, descens del 
coll de Subenulls al llac de Sant 
Maur ic i ; i el tercer del llac al refugí 
d'Amitges (2.400 m ) . 

Els controls de Subenulls, que va
ren pernoctar al refugi del llac per 
gentilesa d'Hidroeléctr ica de Cata-
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Un escenan ideal per a un rallye d'esqui: la 

vail de Sant Maurici, des dels vessants del 

Subenulls, amb la regió d'Amitges al tons. 

lunya, ja havien sort i t vers els seus 
punts amb temps suf ic ient per a es
tar a Hoc abans d'arribar els pr imers 
equips; a mes, hagueren de resoldre 
si era o no factible d'arribar al pie 
Mor to, cosa que fou possible. En can-
v i , el fáci l Subenulls va ésser contrô
lât amb arribada 100 metres abans 
del c im per l'esmolada cresta de neu 
que s'hi havia format. 

No oferí d i f icul tat de recorrer 
aquest pr imer sector amb els hora-
ris previstos; en canvi, fou l làstima 
que es cobrís el temps en arribar ais 
c ims, quedant així amagades a tots 
les belleses d'aquelles contrades. 
Aquesta boirada fou el primer indici 
d'un canvi de temps que, anunciat 
peí servei météorologie per a di-
lluns a la tarda, dissortadament s'ha-
via avançât. 

El descens de la valí de Subenulls 
es realltzà amb bona neu. Foren 
1.000 metres de desnivell baixats 
amb rapidesa i gaudi. 

Mentre els participants recorrien 
el tercer sector d'aquesta jornada 
Sant Maurici - Amitges els controls 
que havien d'estar en els llocs de 
pas de la segona jornada sort ien cap 
ais seus punts de destí per pernoc-
tar-hi. Els de coll de Ratera, en nom
bre de sis, passarien la nit en una 
cavitat excavada en la neu del col l , 
i els quatre del Saboredo, al refugi 
del mateix nom, després de desen
terrar l'entrada colgada per dos me
tres de neu. 

L'arribada al refugi d 'Amitges, I f¡ 
de la primera jornada, t ingué lloc 
enmig d'una nevada bastant ventada. 

El refugi , auster, sense les como-
ditats de la Renclusa (record molt 
agradable de les anteriors edic ions) , 
oferí ais arribants l'aixopluc adé
quat. En poca estona, al vol tant del 
refugi començaren a sorgir peti tes 
construccions de neu o bé tendes, 
que els aspirants a la medalla d'or 
hastien, obligats peí reglament. To
tes les versions d'habitacle sobre 
neu varen tenir llur expressió, i amb 
bon humor es varen anar resolent 
tots els l i t ig is sobre terrenys i pro-
pietats, que solen produír els afers 
de la construccíó. 

En I'expectativa del temps que fa-
ria l'endemà els part icipants al Ra
llye se'n van anar a dormir, mentre 
el temps continuava centrant sobre 
nosaltres les conseqüéncies d'una 
borrasca avançada. 

Així les coses, tornant al punt on 
érem a l'inicí de l 'artícle, cal decidir 
qué cal fer la segona jornada. 

Comunicats per radíoteléfon amb 
Sant Maurici ens conf irmen el mal 
temps regnant. També des de Sabo
redo i Ratera ens pinten negres pers-
pectives amb els agravants de la in-
estabi l i tat de la neu nova caiguda i 
de la poca v is ib i l i tat per la boira i el 
torb. 

Cal, dones, que prenguem unes de-
cisions: supr imir el recorregut de la 
segona jornada i substituir- lo peí se-
güent: refugi d 'Amitges, coll de Ra-

Classificacíó final per ordre d'inscripció: 

Agrupació Excursionista Muntanya (J. 
Planas, A. Gil, I. Chies), 844 punts, me-
della de plata; Foment Excursionista 
Barcelona (E. Ruiz, J. Anón, R. Pinol), 
896 punts, medalla de plata; Unió Excur
sionista de Catalunya (M. Andreu, J. An-
dreu, S. Floriach), 898 punts, medalla 
de plata; Agrupació Excursionista de Ca
talunya (J. M. Casafont, F. Estanyol, 
M. A. Martínez), 900 punts, medalla de 
plata; Agrupació Excursionista de Cata
lunya (S. López, F. Rexacs, J. Fluviá), 
900 punts, medalla de plata; Grupo Al
pino Universitario, de Granada (J. M. 
Martín, M. Jerez, M. Sánchez), 790 punts, 
medalla de plata; Club Muntanyenc Bar
celonés (R. Galí, R. Solans, L. Costa), 
900 punts, medalla de plata; Cia. Alpi
na de la Creu Roja (F. Casanellas, A. 
Villena, J. Manjench), 896 punts, meda
lla de plata; C.A.I., Sesto S'. Giovanni, 
Italia (S. Bigarella, E. Gervasonni, S. 
Malgrati), 900 punts, medalla de plata; 
C.A.I., Saló, Italia (V. Andreoli, E. Ba-
sio, G. Trenti), 900 punts, medalla de 
plata; C.A.I., Macugnaga, Italia (L. Bel-
tineschi, V. Bigio, C. Schranz), 900 punts. 
medalla de plata; C.A.I., Milá, Italia (M. 
Azittá, C. Onesti, P. Zamboni), 900 punts, 
medalla de plata; Ski Club, Torí, Italia 
(D. Baratieri, F. de Rege, L. Demateis), 

tera, llac de Sant Maur ic i ; supr imir 
la prova de descens en baiard; su
pr imir les medalles. 

Amb tantes supressions el Rallye 
queda un xic mal parat; la muntanya 
cal prendre-la tal com es presenta. 

Aquesta segona jornada té poca 
historia. Tots els equips realítzen el 
trajéete dintre del temps concedit. 
Els controls i la Creu Roja, tanquen 
el recorregut amb el pensament po
sât en la próxima edíció. El lloc? 
les dates? totes les possibi l i tats es 
van mesurant en el camí vers Espot. 

El balanç f inal queda ref lectí t en 
la taula de puntuacions, pero el mes 
important queda resumit així: cap 
accident ni cap incident. 

Un dinar pie de medalles (de pla
ta) i d'agraïments a tantes persones 
que ajuden que, de la forma mes 
amateur del món, es dugui a terme 
cada any el Rallye d'Esquí del Cen
tre Excursionista de Catalunya. 

900 punts, medalla de plata; Unió Ex
cursionista de Catalunya (M. Navarro, 
J. Pesarrodona, A. Blanc), 900 punts, 
medalla de plata; Centre Excursionista 
de Terrassa (J. Galofré, J. Roura, P. Mar
tínez), 900 punts, medalla de plata; Cen
tre Excursionista de Terrassa (J. Verda-
guer, A. Martínez, Anna Puig), 900 
punts, medalla de plata; Unió Excursio
nista de Catalunya (J. L. Belles, F. Vila, 
M. Urigüen), 898 punts, medalla de pla
ta; Grupo de Montaña Telefónica, de 
Madrid (T. Gutiérrez, A. de Santacali-
na, E. García), 884 punts, medalla de pla
ta; Centre Excursionista de Catalunya 
(F. X. Gregori, J. Roca, E. Font). 900 
punts, medalla de plata; Grupo Montaña 
Telefónica, de Madrid (J. A. Pérez, A. 
Regas, I. Pérez), retirât. 

Creu Roja: Jordi Duixans, Ernest Gu
tiérrez. 

Organització ¡ controls: 
Josep M. Sala, Jordi Sala, Josep Sala, 

Nuria Sala, Jaume Altadill, Jordi Perma-
nyer, Manuel Unceta, Lluís Torcal, Jo
sep Abril, Manuel Casanova, Carme 
Mohr, Berta Lalueza, Jordi Valero, Joan 
Créixams, Xavier Sans, Josep Casano-
vas, Antoni Celaya, Xavier Martínez, 
M. Antonia Simó, Hilari Sanz, Josep M. 
Biosca, Bonaventura Batlle, Isabel Bat-
lle, Paco Hernández, Nuria Devant, En
rié Brassó, Miguel Albert, Enric Nosàs. 
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Informe de la Comissió de Refugis del Centre 

Propera ja la temporada d'est iu, cal 
perf i lar def ini t ivament els projectes 
de vacances. Cada u té les seves pre-
feréncies i si uns combinen traves-
sies, amb canvi diari d'escenari i 
aixopluc, altres busquen bases esta
bles per a batre una regió, i fer-ne 
totes les ascensions i escalades 
possibles. 

Per ajudar-hi, fem a continuació 
una petita historia deis xalets i re
fugis del Centre. De la seva ut i l i t -
zació i dates d'obertura se'n dona
ran detalls, com cada any, a la Cir
cular del mes de juny del Centre. 

Xalet refugi de la Renclusa 

Sens dubte que, per la seva si-
tuació al peu del massís de la Ma-
ladeta, pot considerar-se com el mes 
important del vessant sud del Pi-
r ineu. 

Iniciador i ànima de la seva cons-
trucció va èsser Juli Soler Santaló, 
f igura senyera del p i r inelsme. Es va 
començar la seva construcció el 1912 
i s'inaugura l'agost de 1916. 

Situât en el pía de la Renclusa, 
sota el pie del mateix nom, a 2.140 
mètres d'alçada, ha estât el centre 
de tota la conquesta i exploració del 
massís, i base per l'ascensló a l'A
neto. 

D'una construcció sólida, ni els 

anys ni el temps no n'han desmlllo-
rat l 'exterior. Inter iorment, la seva 
habitabi l i tat ha anat mil lorant i mo-
dernitzant-se. En 1969 s'hl van inau
gurar la ¡ I luminado i la calefacció 
per butà, la conducció d'algua i els 
sanitaris. Compta amb 45 Hits, dístr i-
buits en di ferents cambres i un dor
mi tor i general de 50 l locs. 

Obert durant la temporada d'est iu, 
hi ha servei de menjars, begudes I 
pensió completa. A l 'hivern queda 
obert un refugi l l iure anex. 

Accessos: Des deis Banys de Be-
nasc, f i de la pista per a tur ismes, 
3 hores. 

Des de l'Hospital de Viel la, coli de 
Mulleres i Aigual luts, 7 hores 25 m. 
Des de l 'Artiga de Lin (Valí d'Aran) 
pel port de la Picada, 4 hores. 

Guies: Posets-Maladeta, Armen-
gaud-Jolis, C.E.C. 

Cartograf ia: Inst i tuto Geográfico y 
Catastral, 1/50.000, ful l 148. Malade-
ta. Editorial Alpina. 1963. 

Bibl iografia: El Aneto y sus Hom
bres. J. Escudíer, C.E.C., 1957. 

Xalet Refugi d'UII de Ter. 

Peí ju l io l de 1909 va ésser inau
gurât l'antíc xalet d'UII de Ter, ini
ciador de les construccions munta-
nyenques de refugis a la nostra ban
da del Pirineu. La seva construcció 
especialíssima, de formes que sem-
blaven indestruct ibles, va ser durant 
molt de temps el símbol de l'aixo-
pluc excursionista, pero els anys i 
el temps no perdonen i el refugi va 
anar aterrant-se. 

La nécessitât d'una nova construc
ció era évident i el juny de 1959, 

després d'una Marga temporada de 
treballs i d i f icul tats, ja que la pri
mera pedra havia estât posada el 
1953, va inaugurar-se Tactual Xalet, 
situât una mica mes avall que el prí-
mi t iu, al prat del Racó Gran de Mo-
rens, a 2.220 mètres d'alçada. 

És una atractiva construcció de 
tres plantes. La infer ior está ocupa
da per la sala d'estar, el menjador, 
els servéis, la cuina i les dependèn-
cies del guarda; el pr imer pis té 28 
Hits en diferents cambres I el supe
rior dos dormitor is generáis per a 
20 persones. Sota el porxo d'entrada 
té un pet i t refugi l l iure, ut i l i tzable a 
l 'hivern i durant les temporades que 
el guardat no está de servei . 

El guarda serveix menjars, begu
des, ¡ fa pensió completa. 

Accessos: Des de Setcases, tres 
hores. Des de Nuria, per Noucreus i 
Coll de la Marrana, 5 hores. 

Cartografía: I.G.C., 1/50.000, ful l 
218. Puigmal, Editorial Alpina, 1966. 

Refugi Josep Maria Blanc. 

Construi t a l 'octubre de 1943, les 
obres d'aprof i tament hidràulic del 
Mac Tort van inundar el seu empla-
çament. La Hidroeléctr ica de Cata
lunya, empresa que feía Tembassa-
ment, va fer-ne al seu carree un de 
nou, molt proper a Tanterior, que va 
ésser inaugurât l 'octubre de 1954. 
Porta el nom de qui fou président 
del Centre durant els anys 1935/40, 

95 



per la seva entusiasta i efect iva 
aportació a la construcció del pr imer. 

Estratègicament emplacat sobre un 
esperò rocós de l'Estany Tort, d'una 
sòlida i agradable construcció, té la 
visió de tots els c ims que l'envol-
ten. Cabuda de 24 persones distr i -
buides en dues habitacions. 

Accessos: Des d'Espot, per es-
tanys de Lladres i Trascuro, 3 hores 
10 minuts. 

Des de Sant Maur ic i , pel coli de 
Monastero, 4 hores 10 minuts. 

Guies: Pallars-Aran, Jolis-Simó, 
C.E.C., 1961. 

Mapes: I.G.C., 1/50.000, ful l 181. 
Sant Maurici, Editorial Alpina, 1966. 

jecte ja fa temps estudiat, però difí
cil de portar a terme, a causa de la 
seva situació d'usdefruit . 

Té dues habitacions amb sis Hits, 
i un dormitor i general de v int pla
ces. El guarda servelx menjars d'e-
mergència. A l 'hivern hi queda una 
part com a refugí l l iure, moites ve-
gades d i f ic i lment aprofi table a causa 
de la gran acumulació de neu. 

Accessos: Des de la presa de Ca
valiers, dues hores 10 minuts. 

Des de la Restanca (refugi de la 
F.C.M.), pel Port de Goell icrestada, 
3 hores 20 minuts. 

Guies: Pallars-Aran, Jolis-Simó, 
C.E.C., 1961. 

Cartograf ia: I.G.C., 1/50.000, full 
181. Montardo, Editorial Alpina, 1966. 

Guies: Pallars-Aran Jolis-Simó, 
C.E.C., 1961. 

Cartograf ia: I.G.C., 1/50.000, ful l 
181. Sant Maurici, Editorial Alpina, 
1966. 

Refugi Joan Ventosa i Calvell. 

Cedit a usdefruit del Centre l'any 
1954, pel que fou soci i gran Perso
nalität catalana, Joan Ventosa i Cal
vel l , la seva situació immil lorable el 
fa base d'ascensions i escalades de 
pr imer ordre, i etapa de travessia 
cap a la Valí d'Aran o procedint-ne. 

Enlairat sobre l'Estany Negre de 
Boí, a 2.200 mètres d'alçada, té unes 
meravelloses panoramiques sobre eis 
c ims que l 'envolten, Besiverr is, «Co-
molos», Punta Al ta, tots ells sobre-
passant eis tres mil metres. Sobre 
mateix del refugi hi ha les agulles 
de Travessany, esveltes i de di f íc i l 
escalada. 

El seu estât actual nécessita una 
important obra de reconstrucció, pro-

Refugi d'Amitges. 

Uti l i tzant un barracó construi t per 
a les obres d'aprofítament deis llacs 
d 'Amitges, que va ésser cedit al Cen
tre per Hidroeléctr ica de Catalunya, 
degudament acondicionat, va ésser 
inaugurât com a refugí pel setembre 
de 1966. 

Situât a 2.380 metres d'alçada, re
fugi l l iure de gran capacítat, és es-
pecialment base d'escalada a les 
agulles d 'Amitges, molt properes, 
d'ascensions a Basíero, Saburedo, 
Crabes, etc., i també fi d'etapa a tra-
vessies cap a la valí d 'Aran, pel Port 
de Ratera. 

Accessos: Des de Sant Maur lc i , 
per estanys de Ratera, 1 hora 45 m. 

Des del port de Ratera, 1 hora. 

Refugi Ciriac Bonet. 

Aquest refugi, si tuât a la serra de 
Prades, al mateix poble de Siurana 
de Prades, déclarât paisatge pinto-
resc, a 737 m. d'alt i tud (comarca del 
Priorat, als l îmits del Baix Camp), és 
el refugi mes méridional de tota la 
xarxa de refugis del Centre. Inau
gurât el 16 de desembre de 1934, 
fou el segon refugi cedit al Centre 
pel benemèrit patr ici Ciriac Bonet i 
Escarrer. (El primer, també a les co-
marques tarragonines, fou el de les 
Aïrases, a la Mussara, avui aterrat.) 

Es tracta d'un refugi tancat, amb 
un emplaçament or iginal, dins d'una 
balma. Hi ha aigua dins el refugi . 
Compta amb 13 places. S'hi accedeix 
amb cotxe per la pista que arrenca 
de la carretera d'Alcover a Prades i 
des de Cornudella, per la pista al 
poble. 

Per a les excursions, es pot con
sulter la guia it inerària Les munta-
nyes de Prades, el Montsant i serra 
la Llena, del Centre de Lectura de 
Reus. Cartografîa: ful ls de l'I.G.C., 
escala 1/50.000, nûm. 445, Cornude
lla, 446, Valls i 472, Reus i el mapa 
Muntanyes de Prades, de l'Editorial 
Montblanc, a escala 1/25.000. 

No per menys muntanyencs cal 
desconèixer els xalets del Centre 
que, encara que dedicats especial-
ment a l'esquî, possibi l i ten estades 
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Refugi Manelic. Coma de Vaca (Ri-
pol lès) . Ll iure. 20 places. 

Refugi Nuria. Valí de Nuria (Ripo-
l lès) . Tancat. 54 places. 

Refugi Delgado Úbeda. Serra d'En-
sija (Berguedà). Tancat. 32 places. 

Refugi Lluís Estasen. Pedraforca 
(Berguedà). Tancat. 18 places. 

Refugi Sant Jordi (Font del Faig). 
Coll de Pendis (Berguedà). Tancat. 
44 places. 

Refugi Cap de Rec. Massis de la 
Tossa Plana de Lies (La Cerdanya). 
Tancat. 18 places. 

Refugi dels Estanys de la Pera (La 
Cerdanya). Tancat. 48 places. 

Refugi Salôria. Bordes de Confient 
(Pallars Sobirà). Tancat. 14 places. 

Refugi Colobó. Montsec d'Ares (La 
Noguera). Tancat. 24 places. 

Refugi Vallferrera (Pallars Sobirà). 
Lliure. 16 places. 

Refugi-bivac Besiverr i . Besiverri 
nord (Pallars Sobirà). Ll iure. 12 pla
ces. 

Refugi Saboredo. Cercle de Sabu-
redo (Vall d 'Aran) . Ll iure. 24 places. 

Refugi la Restanca. Valart ies (Vall 
d 'Aran) . Tancat. 35 places. 

de vacances amb act ivi tats de mun-
tanya. 

Xalet de la Molina. 

Inici de Tactual estació d'esquí, va 
ésser anima de la seva construccio 
Ignasi Folch I Girona. Inaugurât Tany 
1925 ha sofert diverses modernitza-
cions I ampliacions f ins a arribar a 
la seva capacitat actual de 200 per
sones. 

Xalet Juli Soler Santaló. 

La darrera de les construccions 
del Centre, va ésser inaugurât el 
mes de juny del passât 1971. 

Situât a la sort ida de Salardu, al 
costat de la carretera camí del port 
de la Bonaigua, té una capacitat de 
80 persones. 

Ambdós xalets teñen tots els ser-
veis hotelers i de restaurant. 

I per a una mil lor programado de 
les act ivi tats dels nostres lectors, 
relacionem l'extensa xarxa de refu-
gis a cura de la Federado Catalana 
de Muntanyisme: 

Refugi Vicenç Barbé. Montserrat , 
regió d'Agulles. Tancat. 20 places. 

Refugi Comanegra. Al tes vails del 
Llierca (la Garrotxa). Tancat. 40 pla
ces. 

Refugi Costabona. Al ta vall del Ter 
(Ripol lès). Lliure. 18 places. 
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Equip espeleo-arqueològic Atlas 71 
per Mar ia Canals i Ramon Viñas 

Un cop reunir to t el grup a Agadir 
ens vam separar de l'equip que añi
na a explorar la cova de Wi t Tan-
doum, per marxar cap a la valí mitja-
na de l'Ued (riu) Dra, per tal de re-
coll ir mes informació espeleológica i 
aprof i tar l'ocasió per localitzar noves 
estacions prehistóriques. 

Els massissos que vam prospeccio-
nar son els que emergeixen de l 'alti-
plá sahariá i es coneixen amb el 
nom d'Ant l-At las. Aquests s'uneixen 
a l 'Alt-Atlas mitjangant el Djebel Si
ma, massís eruptiu que tanca la valí 
del Sus. 

Deixant enrera la valí del Sus vam 
recorrer cosa de set-cents quilome-
tres per pistes que travessaven els 
paratges desért ics de la regió Dra. El 
cl ima i les grans distancies a recor
rer ens obligaven a carregar el nostre 
«600», que ja duia tres persones i 
equipatge, amb bidons d'algua i gaso
lina que feien encara mes penosa la 
marxa per aquell món de pedrés. 

El r iu Dra, que forma la valí mes 
extensa del Marroc, fer t i l i tzá en 
temps passats aquesta regió avui de
sért ica. Les tr ibus berbers que actual-
ment hi viuen es troben conjuntades 
en pet i ts oasis mol t aíllats els uns 
deis al tres. 

El descobriment de mostres d'art I 
vest igis de les antigües cultures de 
cagadors i pastors ais extrems de la 
valí, en van fer suposar l 'existéncia 
en aquesta part central. Saltant d'oasi 
en oasi i pròxims a la frontera arge
lina, vam descobrir, no lluny d'un po-
blat de t ipus sahariá, un conjunt de 
pedrés gravades que representaven 
cabres, anti lops, bóvids i animáis in-

determinats, realitzats amb una tèc
nica de picament que ens mostraven 
la ideologia d'un poblé pr imi t iu des-
conegut per nosaltres. 

Com que la nostra tasca, en aques
ta ocasió, era solament de localitzar 
jaciments arqueológics i cavitats 
subterrànies, no ens quedava temps 
per a fer un treball s istemàtic dels 
gravats, ja que teníem moites mes 
dades per reconèixer. Era qüestió de 
buscar la collaboració dels natius, 
que per cert va ser molt ef icag, per 
a poder obtenir uns. apunts que ens 
ajudessin a trobar una cronologia 
d'aquest conjunt prehistor ic. 

Un cop acabats els cales, aquí a 
Barcelona, amb l'ajuda dels apunts i 
de les fotografíes preses, ens hem 
adonat de l ' interès cíentíf ic que te
ñen. A causa de la importancia d'a-
questes obres d'art hem préparât una 
nova campanya, pel mes de setembre 
d'aquest any, dedicada exclusivament 
a I 'estudi dels conjunts prehistòr ics 
que vam descobrir per la regió. El 
nostre únic problema consisteix a no 
tenir un mit jà de locomoció per mou-
re'ns en aquell terreny tan accidentât. 

Les escasses observacions obtin-
gudes f ins ara no ens permeten de 
parlar del s ign i f ica i d'aquests gravats 
prehistòr ics. Un cop haurem estudiat 
i calcai tots els conjunts que formen 
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Apunts de gravats de bbvids de la vali del 

Ora. < 

Unes peces de la indùstria litica de la regio 

d'Agadir, segons una pulcra interpretacio 

d'Antoni Agelet. f 

4 cms. 

aquests santuaris, esperem resoldre 
alguns dels problèmes que plantegen. 
L'unie que podem dir és que possi
blement han estât realitzats per un 
grup de pastors d'origen neol i t ic . 

Actualment, aquesta zona està ha-
bitada per dos grups berbers: els 
schleuhs, de peli clara, i els herati-
nes, de peli fosca. Parlen un dialecte 
del tuareg i desconeixen per complet 
el francès. L'unie sistema per enten-
dre'ns amb aquella gent és fent ser
vir el pràctic l lenguatge dels signes. 

La nostra estada en aquesta regio 
va f inal i tzar amb el convit del «Petit 
xèr i f» (descendent del profeta Maho-
ma) a compart i r la cerimònia del te 
al pati de la Zawlya (recinte sagrat) . 

Durant el viatge vam observar que 
la costa atlàntica de la zona d'Agadir 
oferîa grans possibi l i tats per l'exten-
sió de fenòmens espeleològics I va-
lia la pena de donar-hi una mirada. 
Un dels fenòmens que mes ens va 
cridar l'atenció estava const i tuï t per 
un conjunt de vui t balmes. El terra de 
totes elles era recobert d'una capa 
d'excrements de cabra que demostra-
ven que eren uti l i tzades pels pastors. 
Vam observar que en molts punts hi 
havia dipòsits de conquil les marines 
i que per tota la superf ic ie hi havia 
restes d'una indùstria l i t ica possible
ment mes antiga que els gravats de 
la vali de Dra. A causa de l ' interès 
que això tenia vam fer un aixecament 
topografie del conjunt i vam poder 
recoll ir mes mostres, tant de restes 
organiques corn de material l î t ic. Les 
caractérist iques d'aquests instru
ments de si lex si tuen la indùstria 
d'aquests abrics dintre del période 
nord-africà del paleolît ic superior dé
nommât iberomaurita. 

Durant l'estada en aquesta costa 
vam comprovar que l 'al imentació a 
base de marisc era la mes assequi-
ble i vam viure uns dies corn els re-
col lectors que habitaren aquesta zona 
en època paleolìt ica. 



El karst en guix d'Oliola 
per Martí Romero i Rectoret i Manuel Alfaro i Faus 

Introdúcelo 

Quan l'amie Ernest Figuerola ens 
va informar que havia trobat una cova 
de guix vora la local i tat de Ponts en 
el curs d'una de les sèves excursions 
amb els escol tes de ГА. E. Narcís 
Masso, vam sent ir la natural curiosi-
tat per conèixer el fenomen i el de-
sig de vis i tar un altre сор les terres 
de la Noguera. El dia 25 de setembre 
de 1970 a la nit vam fer el primer 
reconeixement de la cova, anomena-
da del Barrane d'en Femides. L'ende-
mà en vam aixecar la topografia, així 
com la d'un altre forât mai no v is i tât : 
el Forât Roig, de 18 mètres de pro-
funditat . Una nova vis i ta amb els 
companys M. Canals, D. Romero, С. 
Ribera i J. Solans ens va permetre 
d'ampliar els coneixements blològics 
d'aquestes cavitats. 

Situació general 

Ambdues cavitats es troben entre 
Ponts i Oliana, a la comarca de la 
Noguera, a frec del pre-Pirineu. 
Aquest la l imita pel nord de manera 
molt clara pel seu rel leu, molt mes 
agrest, donada la major duresa deis 
matériels que componen el rocam. 

Escampades per tota la Depressió 
Central Catalana, gairebé vorejant-la, 
es troben taques de terrenys guixo-
sos en els quals i en els darrers anys 
s'han trobat una sèrie d' intéressants 
fenòmens kàrst ics. Creiem que per 
Mur ràpida evolució, atesa la solubi l i -
tat del guix i la poca resistencia que 
oferelx a l 'erosió, poden ajudar a la 
mil lor comprensió d'alguns dels pro
blèmes que sobre espeleogènesi hi 
ha plantejats. 

El sector inclòs en el grafie està 
ocupat per materiale ol igocènics: 
gresos, argües i margues entre els 
quais es localitzen clapes de guix ge-
neralment associât a altres substan
cies, encara que hem trobat cristal ls 
de gran puresa i transparencia, així 
com incrustacions de guix f ibrós. 

Cova del barrane d'en Femides 

Per a la localització d'aquesta cavi-

tat cal situar-se a la desv iado de la 
carretera de Ponts a Artesa de Segre 
que mena a Olióla. Se segueix la pis
ta uns 200 m i a mà dreta, 7 mètres 
sota el camí i al mateix costat s'obre 
una de les boques. 

Aquesta és una obertura de 4 x 2 m 
que ens introdueix en una galería de 
les mateixes dimensions ¡ de direc-
ció E 20 N. El pis i les parets son de 
roca nua. S'observen, penjades, les 
restes d'un conducte mes antic (ve-
geu taíl 2( a la top . ) . A continuació, i 
per pocs metres, el sol de la cavitat 
está ocupat per argües provinents de 
l 'exterior. És aquí on t robem per pri
mer cop terrasses sedimentarles 
completament excavades i compostes 
de códols de guix i marga, no gaire 
rodats i c imentats per argües. Aqües
tes terrasses son observables clara-
ment en els tal ls 3, 4 i 5 de la topo
grafía, i van lligades a formes de con-
ducció ja no uti l i tzades per a descens 
del curs del r iu. És intéressant, entre 
els talls 3 I 4, l 'existència de méan
dres força evolucionáis. Passât 
aquest tros hi ha restes d'un réduit 
procès clàstic bastant recent i és 
entre els blocs on trobem de bell nou 
el curs d'aigua que es perdia abans 
d'arribar a la cova. Uns 25 metres 

N.G. 

després, la cavitat surt a l 'exterior 
per una buca de tamany slmi lar a la 
primera i en la quai es nota el retra
cés provocat per l 'enfonsament de la 
volta, cosa lògica, atès que en cap 
moment entre el sostre i l 'exterior hi 
ha mes de 3-5 metres de roca. 

La direcció general de la cavitat és 
N 25 E i la d is tènda poligonal entre 
les dues boques de 99'30 m. El recor-
regut total és de 108 m i les coorde-
nades (boca oest) : 
X: 41° 53' 5 7 " - Y : 4° 51 ' 31 " - Z : 395 m 

La cavitat, pròpiament, no és sino 
part d'un curs d'aigua que té el seu 
recorregut generalment epigeu i en 
un curt t ros sota terra. Aquest tor
rent, marcat en el grafie amb punteig, 
circula pel bell mig d'una depressió 
de 2 x 1*5 km, excavant el seu Hit 
en les tendres argiles f ins a deixar 
al descobert, ja vora la cova, el subs
trat de guix. Actualment i en època 
seca, la poca aigua que hi c ircula, es 
f i l t ra uns 400 m abans d'arribar-hi 
per tornar a aparèixer dintre la cavi
tat i continuar el seu recorregut de 
nou per l 'exterior. En època de pluges 
hi deuen circular quantitats superiors 
als 2-3 l i t res d'aigua per minut, que 
fou la que amidàrem en la nostre ex-
ploració, ja que segons test imoni 

TORRENT : 
CARRETERA: 
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Entrada de la cova del Barrane d'en Femides 

d'Ernest Figuerola només va poder-la 
v is i tar parcialment i encara fent «ra
monage» per tal de no mullar-se. 

La cova ha estât generada de ma-
nera exclusiva per l'accio erosiva de 
l'aigua que hi circulava. Les terrasses 
sedimentàr ies corresponen a una 
fase més seca de la seva histor ia. 
Posteriorment, el descens del nivell 
de base epigeu, en aquest cas donat 
pel r iu Llobregós, força el torrent 
d'en Femides a reexcavar el seu 
ta lweg per tal de retrobar de nou un 
perf i l d 'equi l ibr i més estable. Prime-
rament foren arrasáis els sédiments 
anter iors i continua erosionant forta-
ment el guix alhora que traçava al-
guns méandres molt marcats, igual-
ment observables a l 'exterior ja que 
no están condicionats per la tectóni
ca, sino per motius purament hidro-
lògics. 

La topografia està basada sobre 
una poligonal força acurada. Mentre 
un de nosaltres dibuixava la pianta, 
l 'altre va fer l'alçat general , alhora 
que conjuntament comprovàvem les 
di ferents mesures. La bruixola ut i l i t -
zada fou una de metàl l ica, rodona, 
amb alidades i c l lnòmetre incorpo-
rat: la seva preclsió es pot conside
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La cova del Barrane d'en Femides ha 

estât generada pel corrent d'aigua que hi 

circulava. T 

rar de V2 a 2°. La resta del material 
ut i l i tzat el componlen una cinta mè
tr ica de 25 m i dues planxetes. 

Diversos factors inf lueixen en el 
fe t que no es trobi fauna cavernícola 
en aquesta cavitat. En pr imer Hoc, eis 
corrents d'aire causats per les dues 
boques situades una a cada extrem. 
Segon, la circulació violenta d'aigua 
en certes époques de l'any i fmal
men i el poc f issurament del guix. 
Podem, dones, dir que la fauna és 
emínentment exterior. 

Donem a cont inuado la relacló de 
la fauna recoHectada per Dolors Ro
mero el 17-9-71. 
Coleòpters: Synechostictus dahli Dej. 

(9 exemplars) 
Ocydromus (Peryphanes) 

maroccanus Ant . (1 
exemplar) 

Asaphidion f lavipes L. 
(9 ex.) 

Anchus ruf icornis Goez 
(4 ex.) 

Platysma (melanius) ni-
grita F. (1 ex.) 

Tachyusa balteata Er. (2 
exemplars) 

Lathrobíum multipune-
tum Grav. (1 ex.) 

Conosoma cavicola 
Serib. (1 ex.) 

Dipters: (1 ex.) 
Diplòpods: (1 ex.) 
Colèmbols: (2 ex.) 
Aràcnids: (2 ex.) 

Forat Roig 

Petit avene situât 2 Km abans d'ar-

ribar a Olióla i a 12 m sobre la pista. 
De boca redui'da (0'70 m de 0) que 
accedeix a una vert ical de 4 m. Arr i 
báis a baix ens t robem al c im d'un 
con d'enderroes. Per la banda est la 
progressió és mol t problemàtica, ja 
que sois hi ha una peti ta obertura 
que sembla continuar I que cre lem 
que necessita desobstruir-se. Anem 
baixant en direcció oest per una tor
ta rampa, molt ampia, f ins arribar a 
la zona més profunda del forat on hi 
ha un bassot d'aigua, f inal de la ca
vi tat a 18 m sota el punt d'entrada. 

L'orlgen del Forat Roig sembla ha-
ver estat un redui't curs d'aigua que 
circula en direcció oest-est. Els efec-
tes d'erosió-corrosió i la pèrdua de 
volum consegüent van provocar un 
enfonsament general i I'obertura de 
la boca, per la qual cosa la cavitat 
adquirí la seva actual morfologia. 

El material ut i l i tzat per a efectuar 
aquesta topografia és el matelx que 
per a l 'anteríor cavitat, amb la dife
rencia que aquí va èsser utl l lzat amb 
menys precisíó i només ho foren les 
mesures principáis, a causa de la re
pugnancia que ens produi'a la gran 

quantitat de cadavers d'animals do
mestics en descomposlcio (xais, 
pores, un cavall, e tc . ) . 

Les coordenades del Forat Roig 
son: 

X: 41° 53' 00" Y: 4° 52'12" 
Z: 390 m (aprox.) 

E.I.E-w 27-1-7« 
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Flors de muntanya 
per Ramon Pujol i Aisina 

El tema d'avui sobre les nostres 
f lors, em fou suggeri t fa alguns dies 
pel meu bon amie i consoci Josep 
Piquer. Parlàvem en termes gênerais 
de les plantes i de cop em digue: 

«Oi que la tora (Aconi tum nape-
Ilus) és molt verinosa?» i jo li và-
reig respondre que, efect ivament, té
nia un grau elevadissim de toxic i tat . 
Llavors vàreig adonar-me que en els 
meus comentaris de les f lo rs , jo ha-
via oblidat un aspecte importantïs-
s im, que és el d'indicar les f lors 
metzinoses i les que no ho son. 

De totes les f lors , que f ins a la 
data, he anat ressenyant, les uni
ques toxiques, en mes o menys grau, 
son les segûents: 

Anémone hepatica 
Anémone nemorosa 
Anémone ranunculoides 
Anémone alpina 
Daphne mezereum 
Adonis pyrenaica 
Aconi tum lycoctonum 
Aconi tum napellus 
Ranunculus pyrenaeus i 
Troll ius europaeus 

Del grup de les anémones, la mes 
tôxica és la nemorosa. Del Daphne 
mezereum, les parts mes metzinoses, 
son les ful les, i l 'escorça dels tron-
quets. 

*En gênerai, totes les plantes (unes 
mes que altres) tenen v i r tu ts remeie-
res, perô n'hi ha força, que ultra la 
seva funciô médicinal, son eminent-
ment toxiques, i cal tenir-hi , doncs, 
unes certes precaucions. Per exem
ple, cal evitar de portar-se a la boca 
qualsevol de les f lors mes amunt 
anomenades. És, aquest, un gest 
força corrent a muntanya. Una flo-
reta bonica que ens crida l 'atenciô 
i, d'una manera Inst int iva, la portem 
als nostres l lavis, i la passegem una 
estona, f ins que, sensé ni adonar-
nos-en, la deixem caure. Si es tracta 
d'una f lor metzinosa, no ens passarà 
res fatal , perô s i que ens pot produir 
un mal de ventre ben desagradable. 
UN v iu , doncs, i molta atenciô a les 
plantes toxiques. 

Concretant una mica mes la pre-
gunta que féu l'amie Piquer sobre la 
tora (Aconi tum napellus) transcriuré 

alguna cosa de tô t el que ens en diu 
el nostre enyorat mestre doctor Pius 
Font i Ouer, en la seva munumental 
obra Plantas medicinales. El Dioscó-
rides renovado (Pàgs. 214-219). Tra-
dueixo: «L'aconitina (diu Starkens-
tein) és el mes tôxic de tots els al
caloides i, en relació a la seva dosi 
letal , és el ver i mes act iu. És cert, 
que amb l'àcid cianhídric o amb la 
nicotina la in tox icado comença a 
manifestar-se mes ràpidament, perô 
la dosi tôxica d'aquestes metzines 
és la mateixa que la de l 'arsenic, uns 
60 miHigrams.» Segons el mateix 
autor, és suf ic ient un miHigram d'aco-
nit ina, per a ocasionar greus mani-
festacions toxiques, i t res o quatre 
miHigrams, és ja una dosi morta l . 

És curiosa la historia que transcriu 
el doctor Font i Quer, t reta de la 
Flora Española (Madrid 1762-1784) 
del doctor Josep Quer, que diu (tra-
due ixo) : «Les especies d'aconit de 
les quais t racto, les vàreig observar, 
en l 'herborització feta al Pirineu, 
l'any 1740, i en el terme del poblé 
de Setcases. El rector d'aquest po-
blet va explicar-me un fe t rar issim 
que evidencia la gran força del ver i 
que porta l 'aconit. Tres pastors del 
terme, que eren dalt a muntanya ocu-
pant-se de la pastura dels seus ra-
mats, varen preparar paranys per a 
agafar ocel ls, corn feien altres ve-
gades. N'agafaren alguns, i se'ls men-
jaren a la brasa i, mancats de grae-
lles, feren servir com a tais, t ron-
quets d'una planta d'aconit. Cuits 
els ocells d'aquesta forma, foren 
menjats pels infel lços pastors, els 
quais restaren tôt seguit emmetzi-
nats, ja que la combustió dels tron-
quets d'aconit que felen de graella, 
va comunicar els seus efectes met-
zinosos als ocells. No hi valgueren 
auxi l is de cap mena, i els t res pas
tors moriren. Aquest cas tan fatal , 
va quedar perpétuât en la memoria 
de la gent de la contrada, de tal ma
nera que no hi ha ni un sol vai let 
que no conegui la planta verinosa.» 

Deixem el tema de les maies juga-
des que ens poden fer certes f lors , 
i anem a la descripció de noves 
plantes. 

Digitalis purpurea L. Escrofularià-
cia: nom vulgar: Digi ta l , didalera. 
Biennal o perenne, amb t i ja de 50 a 
150 cm, dreta, robusta, f is tu losa, ro
dona, poc ful losa, ful les f lstonades 
de color verd intens, raTm l larg, mul-
t i f lor , corolla gran purpúria, acam
panada, amb taques purpúries més 
fortes a l ' interior, pestanyosa. El 

temps de f lorida es des de f inals de 
juny a f inals d'agost. Es troba en els 
roquissers de les clarianes dels bos-
cos del Pirineu, i gairebe sempre en 
terrenys s i l ic ics. Es una f lor mol t 
vistosa. El dibuix correspon a un 
exemplar col l i t al bosc de Conangles 
(prop de I'Hospital de Viel la, Vail 
d'Aran) a f inals de ju l io l . Es planta 
toxica. 
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Pirola minor L. Pirolàcia: Pianta de 
10 a 25 cm, tronc ful lós a la base, tu
lles ovato-eHîptiques d'un verd v iu , 
f inament denticulades, f lors d'un 
blanc rosat, en raïm espès, pètals 
ovats, en campana, est i l rosat, recte. 

Floreix pel ju l io l i l 'agost. És troba 
ais boscos del Pirineo. El dibuix cor-
respon a un exemplar col l i t al bosc 
de Boavi (vali de Cardos, Pallars 
or iental) a f inals de ju l io l . 

Saxífraga oppositifolia Saxifragà-
cia: Nom vulgar: herba de les set 
sagnies. Perenne, rizoma llenyós amb 
nombrosos tronquets de 4-12 cm, es-
tesos, ramif icats, els uns f lor í fers , i 
els altres fo l í fers, ful les oposades, 
pet i tes, carenades per sota, d'un verd 
v iu , f lors rosades, a la f i violades, 
rarament blanques, grans, sol i tar ies, 
terminals. Es troba a les roques i 
Noes pedregosos, quelcom humits, a 
les carenades pir inenques. Floreix de 
maig a ju l io l , segons els l locs. És pot-
ser una de les saxifragues mes bo-
niques i espectaculars. El dibuix cor-
respon a un exemplar col l i t prop del 

refugi de la Renclusa (regió d'Aneto) 
a pr imers de maig. 

Primula integritolia L. P, imulacia: 
nom vulgar: Primula. Fulles ovato-
oblongues, pestanyoses, verd intens, 
peduncle glandulos, normalment amb 
una, dues o t res f lors rosades o l i -
l iacies, calze quinquidentat i corol
la gran. Apareix en grans colonies 

després de la fosa de les neus. Co-
menca la f lor ida el juny, i f ineix el 
ju l io l . Es troba ais alts pasturatges 
del nostre Pirineu. El dibuix corres-
pon a un exemplar col l i t el pr imer 
de jul iol a Ami tges (Pallars occiden
ta l ) . 

Leontopodium alpinum Composta: 
Nom vulgar: f lor de neu. Herbes pe
rennes, de rizoma ben ramif icat, 
tronc de 8 a 30 cm, dret, molt to
mentos, s imple, ful les d'un verd-gris 
ciar, alternes, blanquinoses per sota. 
Flors blanques, totes bulboses, amb 
aparenga llanosa. Es troba en els alts 
pasturatges i roquissers del Pirineu, 
especialment ais massissos calcaris 
del sector occidental . (Mont Perdut, 
Cotiel la, Vallhiverna, e tc . ) . A l nostre 
sector or iental , es troba tan sois en 
una serralada pre-pirinenca a Fal-
gars (Ripol lés). Floreix des de f ináis 
de juny f ins a l'agost. El dibuix cor-

respon a un exemplar col l i t a Fal-
gars, a f inals de juny. Aquesta f lor 
tan buscada i tan cobejada, i de la 
qual gairebe tots els clubs alpins han 
fet la seva ensenya, com a simbol 
maxim de I'alta muntanya, forma 
prats immensos en I'estepa de I'Asia 
central . 
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La serranía de Cuenca 
per F. Martineil Gifre 

La Serranía de Cuenca és una de 
les regíons d'atracció excursionista 
de Madr id. Cuenca està situada a 
165 km de la capital i f ins al cor de 
la Serranía queden uns 50 o 70 km 
mes. El conjunt de la Serranía queda 
tancat entre les valls del Xúquer, 
Tajo, Cuervo i Escabas, i forma una 
plapa central amb valls laterals cor-
responents a tots aquests rius i al-
guns altres de mes petí ts. A l'altre 
cantó del Tajo la mateixa estructura 
continua ais Montes Universales, que 
t i ren ja cap a Terol. L'orografia del 
conjunt és mes aviat d i f íc i l i brusca. 
El Minister i d 'Agrlcultura té en pro-
jecte la creació d'una Reserva Na
cional de Caga a la plana central de 
la Serranía, que queda delimitada a 

Test I al sud per la carretera de Cuen
ca a Tragacete; i al nord i a l 'oest per 
la carretera que des de Tragacete 
arriba f ins a l 'Alto de la Vega i des 
d'allí baixa f ins a Cuenca passant per 
las Majadas. La fauna de la Serranía 
está composta de cérvols, senglars i 
cabirols. Entre la vegetado, domina 
el pi negral, amb abundancia de boix 
a nivell de térra. 

Díns d'aquest conjunt —¡ quedant 
dins de la futura reserva de caga—, 
hi ha el Pare Cínegétíc Experimental 
El Hosquil lo que és una valí d'unes 
1.000 hectárees, situada a uns 17 km 
de las Majadas, poblé base deis guar
des i obrers del pare. És una valí 
tancada naturalment per murallons de 
roca des del seu extrem sud, on neix 

el riu Escabas, f ins a l 'extrem nord, 
on I'Escabas ha de travessar una es-
treta gorja per a poder passar entre 
les parets de roca que tanquen la 
valí. Díns d'aquesta valí víuen amb 
tranquil l i tat i s'hi reprodueixen di
verses especies d'animals que des-
prés serveíxen per a repoblar d'altres 
muntanyes espanyoles. Al l í h¡ ha fa-
gines, cabirols, cérvols i f ins ¡ to t 
óssos.Aviat hi arribaran també els pri
mers ¡sards i cabres salvatges. Molts 
d'ells viuen en completa l l ibertat dins 
de la valí. D'altres —uns 150— viuen 
díns de closes molts grans (de 5 a 
10 Ha) a f i que els guardes puguin 
tenir-ne mil lor cura, estudiar-ne els 
costums, l'adaptació d'espècies es-
trangeres a aquell c l ima, etc. Els 



A la vali del riu Escavas, a l'indret on neix 

aquest curs d'algua, vluen i es repro-

dueixen diverses especies animals, entre 

ells els óssos. ^ 

A la serranía de Cuenca hi ha extenses 

regions cobertes de pi negral, amb abun

dancia de boix a nivell de terra. T 

i ft > 
\> Î ' 

óssos s'estan ara en unes barraques 
de ciment, perô molt aviat seran tras-
lladats a un recinte que se' ls esta 
préparant a la capçalera de la val l . 
Al l í v iuran dins un tros de bosc molt 
humit i f rese. 

Per a poder visi tar aquest parc ha 
de demanar-se un permis especial al 
seu enginyer director, que s'esta a 
la «Jefatura del Distr i to Forestal», a 
Cuenca. Quan hi vaig anar jo amb 
tres amies meus, el vam aconsegulr 
sense especiáis d i f icul tá is. 

A part d'aquesta val l , cal visi tar, 
dins d'aquesta mateixa regió, el nai-
xement del riu Cuervo, el curs del 
riu Escabas, i les gorges que els dos 
han de travessar aigües mes avail 
cap a Fuerteescusa, Solán de Cabras, 
Beteta, etc. Força intéressant és 
també la travessia de les pinèdes de 
la plana central de la Serranía, des 
de Tragacete f ins a Uña. Aixô es pot 
fer en unes sis o set hores, sense 

anar massa de pressa. Una altra ex-
cursió ben Interessant és la baixada 
del riu Cuervo, des del seu naixe-
ment, gairebé a l 'Alto de la Vega, f ins 
al Balneari de Solan de Cabras —ex-
Real Sit io, avui abandonat—. Tinc cal
culât que aquest i t inerari pot neces
sitar unes vui t o deu hores, però va 
tot de baixada, seguint la vora del 
riu per camins no gaire d i f ic i Is . 

Especialment intéressants són al-
gunes excursions des de Tragacete 
cap a l'alta vall del Tajo, entre el 
Cerro San Felipe i la Muela de San 
Juan, que són eis cims de la Serra
nía de Cuenca i deis Montes Univer
sales, respectivament. 

Les carreteres d'aquesta regió són 
normáis, amb un pis t i rant a bo, però 
amb la di f icultat que travessen algu-
nes obagues que conserven el gel i 
la neu durant moites setmanes des
prés d'una nevada. Quan hi vaig anar, 
no havia nevat des de desembre 

(aixó s'esqueia a pr imers de marg) , 
pero ens várem trobar amb dif icul
táis grosses dues vegades: la prime
ra várem haver de lluitar una hora i 
mitja per treure el cotxe (un Seat 
1430, amb bon conductor) de la neu 
i poder travessar una obaga. L'altra 
vegada el várem haver d'abandonar 
perqué era ¡mpossible de travessar 
unas plaques de gel molt fortes i Mar
gues. Era la primera vegada que el 
noi que conduia havia de deixar el 
cotxe a la carretera. Várem haver 
d'arribar caminant fins al poblé, a 
cosa de 12 km, travessant trossos de 
gel que feien patinar el mes llest. 

Com a contrapartida, la gent resul
ta molt amable —el ls ens van ajudar 
a treure el cotxe del gel al dia si-
güent— i l 'aprovisionament resulta 
barat. Vam poder dormir a las Maja
das per 35 pessetes en un lloc forga 
acceptable. 
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L'art de fer el sabó, el lleixiu i rentar la roba 
per R a m o n Canals Guilera 

(D'un diáleg amb la Sra. Carme Fu
mado, mes coneguda per «la Garro-
fes», a Miravet, 8 de febrer de 1972). 

«Per a rentar roba és necessari lo 
sabó». Aquest es fa agafant la clo-
folla ja seca de les «amelles» (amet-
l les) , però no la closca dura, i es 
Nanga dins d'una foguera feta amb 
tronquets d'argelaga o ol ivera, a pie 
camp. El cagaferro o cendra resultant 
es pasta amb calg. S'hl afegeix algua 
0 l leixiu de casa. (El «l leixiu de ca
sa» és el resultant de l'aigua i cen
dra de la bugada.) 

Llavors la calg agata temperatura 
1 es deixa reposar un dia en forma 
de bola pastosa tapada sota d'un sac 
plegat. 

Després es f ica la pasta dins d'un 
cossi i «s'apreta amb una esparde-
nya». S'hi afegeix mes aigua. L'aigua 
és absorbida per la pasta («es f i l 
t ra») . I així «es torna to t l leixiu». 
Per fer la prova de si el l leixiu està 
al seu punt, s'hi introdueix un ou. Un 
ou frese. De primer, l'ou «s'afona» 
(se'n va al fons) per tornar seguida-
ment a surar: «Si és un duro de pla
ta, és fort» i cal rebaixar la seva 
forga retirant l leixiu pel forat de sor-
t ida del cossi i guardant aquest so-
brant en un càntir, perqué «en lo 
camp s'aprofita tot». S'hi afegeix 
aigua o l leixiu f luix per compensar, i 
així «fins que quedi l'ou a dues pes-
setes de plata». «Si l'ou queda a una 
pesseta», s'hi afegeix l leixiu for t 
«fins a quedar a dues pessetes de 
plata». I «així lo l leixiu queda l lest». 

S'agafen 5 tupins de l leixiu junt 
amb 2 tupins d'oli i es posa a bullir 
dins d'una caldera de coure f ins que 
quedi espès, i amb això ja tenim el 
«sabó molí». Es posa dins de gerres 
i es deixa refredar, i queda així a 
punt d'usar. 

El «sabó dur» es fa amb sosa 
(càust ica), oli i pega grega. 

La gent tenia 5 o 6 mudes (els mes 
pobres, 2; els mes r ics, 12). Cada 
setmana s'anava a rentar al riu uti-

Algunes peces de terracuita 

Cossi (per a ren ta r roba) 

H 1 

100 cm. 

® 

N o m s i m ides d e coss i s Gran . 
Mig gran . 
Mitjá . 
Mitjá segon 
Petit . 
Mes petit. 

0 100 x 100 cm. 
0 68 x 71 " 

41 x 43 " 
x (?) 
x (?) 
x (?) 

0 
0 
0 
0 

Ribell 

I" " 
I 

25 cm. 

N o m s i mides 
de r ibel ls 
Mondonguer (pel porc) 0 64 x 25 cm. 
Pessa . . . . 0 57 x 22 " 
3/4 de pessa. . 0 45x17 " 
Mitja pessa. . 0 39x15 " 
1/4 de pessa 0 37 x 13 " 

64 cm. — 
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l i tzant pr imer el «sabó moli» i, a la 
segona ensabonada, el «sabó fort» 
(«el dur») . La roba després es por
tava que s'eixugués al terrât i es pen-
java de qualsevol mariera i després 
de seca, «que quedava una mica 
erta» o aspra, es guardava dins d'una 
panera o armari en espera de fer la 
bugada. Era «roba eixalavada» (és 
a dir, roba que no ha passât encara 
per la b'ugada). 

La bugada es feia cada dos mesos. 
La roba la mullàvem novament i la 
posàvem dins d'un cossi , «ben apre-
tadeta» A l seu damunt hi posàvem 
un «cendrer» (doble roba de f i l , es
tesa) aguantat pel vol tant amb unes 
canyes vert icals. A sobre s'hi posa
va mig pam de cendra neta («la de 
cal forner era la mi l lor») . La cendra 
es feia neta de dues maneres: o bé 
garbellada amb una reixeta de f i l fer-
ro doble o bé passada per un ribell 
amb aigua on el carbó surava (i es 
llençava) i la cendra s'afonava (i era 
la que s 'aprof i tava). 

I, seguidament, aigua calenta cap 
al cossi sobre la cendra. Tardava un 
xic a sobresort i r pel forât de desguàs 
i era recoll ida dins d'un r ibel l , i 
d'aquî a la caldera que es rescalfés. 
Amb un tup i es recoil la l'aigua ja ca
lenta i cap al cossi , i aixi successi-
vamet moites vegades. «La bugada 
t'ocupava to t lo dia», es deixava en 
repòs, gotejant tota la nit pel forât 
del cossi i es guardava sempre tota 
l'aigua sobrant perquè era l le ix iu; 
l leixiu f lu ix o rebaixat ( l leixiu de 
casa) que tant servia per a rentar 
plats corn per a afegir a la calç de 
fer l leixiu for t . 

A l dia segùent, es Mancava la cen
dra i s'anava al r iu a esbandir la 
roba i després a la muntanya a esten-
dre-la sobre les argelagues, garri
gues o garrofers a f i d'eixugar-la al 
sol i aire. La roba quedava molt neta 
i bianca i «amb una olor mol t sana». 
Després planxàvem amb ferros po-
sats al foc. . . 

La gent, pr incipalment les dones, 
fent això i anant a cercar aigua al r iu 
per a beure i rentar, «xalaven molt» 
(fruïen, gaudien). Les xiquetes te-
nien ocasió de relacionar-se amb els 

Tenal la 

-|_ — — 50 cm. — _|_ 

N o m s i m ides 

de tena l les 

0 Panxa Aixecada Observ. 

Gerrot gran 50 84 4 anses 
Gerrot petit 47 78 
Solsera gran 54 70 3 I 4 anses Solsera gran 

43 74 180 lt. 
Solsera petite . 39 67 130 Its. 

3 anses 
Tófol gran . 38 51 2 I 3 anses Tófol gran . 

35 57 •i ii H 

Tófol petit . . 31 53 2 1 3 anses Tófol petit . . 
34 44 •i H ii 

Tofolet. 27 37 2 anses 
29 38 •i • • 

Solseró 28 34 2 anses 
30 37 • • ii 

Solseró petit 25 29 2 anses 
27 33 •i ii 

Petxln . . . . 23 27 2 anses 
Petxln petit. 20 22 2 anses 
Saboner 16 20 2 anses 

Mldes aproximades segons cada "alfarer" o terrlssaire. 
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x ics ; i les dones, podien xafardejar 
a gust. Amb els cántirs al cap, gár
goles sota el brag i els pl txel ls a la 
má, eren mol t fe l ices. La gent gran 
sent enyoranga d'aquestes passeja-
des. Fa 10 anys, encara s'anava a 
cercar l'aigua de l'Ebre per poder 
beure i fer la bugada. El fer-se el 
sabó a casa, ja fa 50 anys que es va 
perdre. Miravet no ha t ingut algua 
corrent a les cases f ins l'any 1970-71. 

Càntir tortosi -|_ 
(o cànt i r ) I 

50 a 60 cm. 

Catúfol f _ 
(per a les sínles) 

40 cm. 

Pitxell 

4 - 25 a 30 cm. 

Tupí 

10 a 20 cm. Gárgola 

t -

+ 

Cés com una olleta d'una nansa) 

40 a 60 cm 

Ou a dues 
pessetes de plata 

Ou a duro 

4 
(Per anar a cercar algua al riu i 
beure-la després) 
(I) Tapeta de fang cuit perqué no 
hi entrin fulles o herba. 
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CRONICA DEL CENTRE 

Festa de Sant Jordi 

El Salo del Conseil dels Cent, a l'A-
juntament de Barcelona, era pie de so-
cis del Centre i de familiars i amics 
dels qui havien de rebre les insignies 
d'or i argent per riaver acomplert els 
50 o 25 anys de soci. 

Va obrir l'acte el président de la nos
tra entitat, el senyor Agustî Bou, que 
va justificar la celebració d'aquestes 
sessions en una sala més gran que la 
nostra, perquè això ens permetia de 
reveure vells amics, alguns dels quals 
ja no fan vida activa al Centre, d'escol-
tar Tes idées i els suggeriments sobre 
les nostres activitats d'algun dels so-
cis que hagin sobresortit en algun altre 
aspecte de la vida cultural I civica ca
talana, I de sentir els cants de la Coral 
del Centre, corn a homenatge anyal al 
nostre patró. Tot seguit va cedir la pa-
raula al consoci senyor Frédéric Roda 
i Perez, ben conegut per les activitats 
que mena en diverses esferes culturals 
del pais. 

El senyor Roda, en un breu i conden
sât parlament, dit en un amable to col
loquiai, va començar justificant l'ûs de 
les paraules corn a testimoniatge d'aliò 
que ha estât fet, per èsser, la paraula, 
un complément expllcatlu de l'obra Ina-
gafable. 

Mirant en perspectlva que ha estât, 
i que és el CEC, va dir que aquest t l-

• i 

pus d'entitat no es podria fer en el nos
tre món d'ara i, per tant, que ens cai 
conservar-lo. La història d'una entitat 
com la nostra és una demostració pa
lesa que el dret d'associar-se és fona-
mental per a la Vida. 

Ja endinsat en la mena d'actlvitats 
que els nostres socis han dut a terme, 
l'orador va expressar l'opinió que en 
el nostre temps ja ha flnit l'aventura 
exterior, que va ser-ne el motiu deter-
minant, encara que no l'ùnic. Quan l'ho
me ha dominat la Terra, és ara que co-
menga a voler dominar-se a eli mateix i 
que es voi alliberar dels jous i dels ta-
bùs que l'han mantingut tancat. Amb 
aquesta aventura cap a l'interior d'eli 
mateix, assoleix d'engrandir la realitat, 
amplia els limits de la percepció fiuma
na, coneix millor el món amb el com-
plement dels sentits que flns ara no ha-
via fet servir gaire. En aquesta aventu
ra, que cai emprendre sense cap por 
irracional, l'home ha de voler descobrlr 
el món en equip, apropant-se a la so-
cialització funcional. Quan aconsegulm 
de mirar-la amb els ulls de la collecti-
vitat, la visió s'engrandeix, es magnifica, 
i aleshores podem percebre les noves 
aventures que valdran la pena. Cada ca-
talà, avui, només disposa d'uns 7 m' de 
terreny. Cai ampliar-lo, afegint al de ca
daseli els terrenys dels altres elements 
de la collectivitat. L'aventura, avui, ha 
de tenir una dimensió social i coliecti-

mm 

n o 

va, perquè les possibilitats de plena rea-
lització de l'individu son més en el temps 
que en l'espai. Frédéric Roda acabà pro
posant la creació, al Centre, d'una Sec-
ció d'Exploracions de l'Aventura Interior 
per tal de posar-se al nivell dels temps 
i de servir, aixi, les convenièneies dels 
socis. 

Tôt seguit foren lliurades les Insig
nies d'or i d'argent. Reberen les d'or 
els socis senyors Marc Armenteras i 
Camp, Manuel Samitier i Trujols, Josep 
Pons i Soler, Salvador Rifa i Anglada, 
Josep Guarro i Tapis, Joan B. Carol i 
Serra, Joan Civil i Juncosa, Pau Sagnler 
i Costa, Narcís Rucabado i Comerma, 
Pau Vila i Diñares, Lluís Esteve i Llau-
radó. I les d'argent correspongueren en-
guany a 47 persones. 

El consoci Caries Gorlna, regidor de 
l'Ajuntament de Barcelona, va cloure 
l'acte amb uns mots d'agraïment de la 
ciutat i la tasca que el Centre va acom-
plir, i reitera l'oferiment de les depen-
dèneies municipals per acollir aquest t l-
pus de manifestacions ciutadanes. «L'A
juntament», va dir, «és casa vostra». 

La Coral del Centre va interpretar una 
colla de cançons adients a l'acte i acabà 
el concert amb el Cant de la Senyera, 
de Millet, que tothom escolta dempeus. 

XXXVIII Saló Fotografié de Muntanya 
1972 

El dia 10 d'abril proppassat es va re
unir el jurât qualificador que havia d'a-
torgar els premis del XXXVIII Saló Fo
tografié de Muntanya que cada any, i ja 
en fa trenta-vuit, organitza la Secció de 
Muntanya amb la coilaboració de la de 
Fotografía. 

Enguany s'hi van presentar 43 collec-
eions en blanc i nègre que van totalit-
zar 147 obres. L'apartat de diapositives 
en color hi era représentât per 21 col-
leccions amb un total de 100 diapositi
ves, i en la fotografía en color (paper) 
participaven 4 colleccions amb 16 foto
grafíes. 

La partielpació forana hi era represen
tada per Terrassa, Sant Cugat del Va
llès, Castellar del Vallès, Sabadell, Bla-
nes, Sant Boi del Llobregat, Manresa i 
Mataró. Cal esmentar, per la seva im
portancia, la participació de Sabadell, 
que totalitzava 30 obres, aíxí com tam
bé la femenina, representada per 8 col
leccions. 

Tal com ja és costum, a més dels pre
mis generáis atorgats per les Seccions 
de Muntanya i de Fotografía, totes les 



altres seccions del Centre han premiat 
les millors fotografíes representatives de 
llurs activitats especifiques, estimulant 
així la captació de determinats temes 
que normalment ens passen desaper-
cebuts. 

La composició deis jurats qualifica-
dors era la que s'indica a continuado: 
Jordi Munt i Farré ¡ Carme García ¡ Fer
rando (de l'Agrupació Fotográfica de Ca
talunya), Josep Garrobé i Chicote (fotó-
graf professional), Daniel Pi i Tramunt 
i Enric Cuyas (de l'Associació Excursio
nista d'Etnografia ¡ Folklore), Miquel 
Solé i Moreno i Pere Palau i Amigó (del 
Club Excursionista de Gracia) i Hilari 
Sanz i Gonel (del Centre Excursionista 
de Catalunya), que va actuar com a se
cretan, per a la qualiflcació de les obres 
en blanc i negre i color. Joan Rosa i Sa-
lellas i Wilfred Julbe i Gallen (de l'A
grupació Fotográfica de Catalunya), Te
resa Montada i Sánchez (del Centre Ex
cursionista Els Blaus), Albert Oliveras 
i Folch, Ramón Pujol i Alsina i Manuel 
Canals i Franch, el qual va actuar com' a 
secretari (del Centre Excursionista de 
Catalunya), per a la qualificació de les 
diapositives en color. Per ais premis es
peciáis concedits per les seccions del 
Centre van actuar com a jurats: Josep 
Camp i Permanyer (Secció de Fotogra
fía), Joan Roca (Secció de Muntanya), 
Josep Nuet i Badia i Ramón Farré i Solé 
(Secció de Geografía i Ciéncies Natu-
rals), Modest Montlleó i Espasa (Secció 
de Ciéncies i Arts), Ernest Roca i Ruiz 
(E.R.E. [espeleología]) i Joan Durban i 
Florentí (Camping). H¡ actuá com a se
cretari Hilari Sanz i Gonel, de la Secció 
de Muntanya. 

La qualificació de les obres fou Mar
ga, a causa de la qualitat semblant de 
totes elles, i obliga el jurat a filar prim. 
Segons el seu criteri, la importancia i 
la qualitat d'aquest Saló, considerat com 
el máxim exponent dins el marc de la 
fotografía de Muntanya, obligava els seus 
components a ser exigents peí que fa 
a les qualitats artístiques de les obres 
presentades ¡ van decidir, en conseqüén-
cia, de deixar desert el primer premi 
de fotografía en blanc i negre, el des-
tinat a la fotografía en color ¡ el primer 
premi de diapositives en color. També 
va resultar desert el que s'havia d'ator-
gar a la fauna de muntanya, ja que no 
es va presentar cap obra que s'ajustés 
a les condicions d'aquest apartat. 

Després de presos aquests acords i 
un cop examínades detingudament totes 
les obres, el veredicte del jurat qualifi-

cador fou el següent: 

Fotografia en blanc I negre 

Primer premi: Desert. 
Segon premi: A l'obra A vista d'aliga, 

de Joan Adell ¡ Escalante, de l'A.F.I.C, 
de Blanes. 

Tercer premi: A l'obra Nuria núm. 1, 
de Ramon Lunares i Umbert, de Caste
llar del Vallès. 

Accèssit unie: A l'obra L'arbreda, de 
Vicenç Daviu i Curtiellas, de la S. E. de 
l'Ateneu Castellarenc, de Sabadell. 

Fotografia en color (paper) 

Premi unie al color: Desert. 

Diapositives en color 

Primer premi: Desert. 
Segon premi: A la coHecció Muntanya, 

de Vicenç Daviu Í Curtiellas, de la S. E. 
de l'Ateneu Castellarenc, de Sabadell. 

Tercer premi: A la coHecció Boires, 
d'Armand Prats i Pujol, del C.E.C. 

Premis especiáis 

A) Esquí de Muntanya: A la fotogra
fia Esquí, de Vicenç Aris i Julia, de la 
U.E.C., de Mataró. 

B) L'arbre a muntanya: A la fotogra
fia Paisatges, d'Esperança Cardona i Tor
ras, de Sant Cugat del Vallès. 

C) La fauna a muntanya: Desert. 
D) L'estructura geològica: A la fo

tografia Estructures, de Josep Pagans i 
Montsalvatge, del C.E.C. 

E) La panoràmica a muntanya: Al 
muntatge Comoloformo, de Susanna Rie
ra i Miró, de la U.E.C. 

F) Camping a muntanya: A la foto
grafia Bon dia, de Joan Lleonard i De
vant, del C. E. de la Comarca de Ba-
ges, de Manresa. 

G) Escalada: A la fotografia Sostre 
a contrallum, de Francese Molins i Ra
bella, de la U.E.C., de Sant Boi del Llo-
bregat. 

H) L'habitat a muntanya: A la foto
grafia Habitacle, de Vicenç Aris i Julia, 
de la U.E.C., de Mataró. 

I) Espeleologia: A la fotografia El 
camino, d'Esteban Muñoz Serna, del 
C.E.C. 

Les obres van èsser exposades a la 
nostra sala d'exposicions des del 21 
d'abril fins al S de maig, en que es va 
clausurar l'exposició amb el repartiment 
deis premis als guanyadors a la sala 

d'actes, amb la qual cosa es cloïa la 
trentavuitena edició del nostre Saló Fo
tografie de Muntanya. 

Una rectificació 

En la confecció del nostre número an
terior (abril) vam sofrir un error en la 
compaginació de l'article sobre flors de 
muntanya del nostre amie Ramon Pujol i 
Alsina, que lamentem i que cuitem a 
esmenar: el dibuix de la fior assenya-
lat amb el número 1 corresponia, en rea-
litat, a la Ramondia pyrenaica, el del 
número 3 a la Pinguicula vulgaris i el 
del número 4 a la Trollius europaeus. 
Hem rebut diverses observacions sobre 
el nostre lapsus, ben involuntari, que de-
mostren l'interès i l'atenció amb què 
són llegits els treballs del nostre col
aborador. 

Vetllada poètica a carree de Mercè Sala 

El passât dia 10 de marc, i a la sala 
d'actes, la Secció de Ciéncies i Arts va 
oferir-nos una vetllada poètica a carree 
de la poetessa Mercè Sala. 

Va despertar molt d'interès, ja que la 
nostra entitat feia temps que no havia 
donat una vetllada literaria de tanta va
lúa, dedicada a la muntanya, als atrac-
tius de la natura i als monuments que 
l'home hi ha sabut crear per embellir-la 
encara més. 

La poetessa, que era coneixedora de 
les nostres activitats, va escollir un pro
grama molt adient i durant una hora ens 
va explicar, en vers, algunes contrades 
per nosaltres conegudes. La poesia de 
Mercè Sala va agradar per la seva pu-
resa idiomàtica, franca, concisa, musi
cal, humana i sentimental. Cada mot, 
cada estrofa, o el tema tan bellament 
inspirât, feien que el public els seguís, 
expectant, i hi descubrís la intenció o 
n'endevinés el missatge. 

Com a cloenda, encara, la senyora 
Mercè Sala va executar al piano una 
inspirada obra seva, Càntic a sant Fran
cese d'Assis, que va cantar, acurada-
ment, la senyoreta Pilar Adan, de Ma
taró. 

Va fer la presentació de la poetessa 
Mercè Sala el nostre consoci Modest 
Montlleó, el quai, en un breu parlament, 
n'explicà el relleu biografie i artístíc. 

La Secció de Ciéncies i Arts va te
nir el gust d'enviar unes invitacions en-
capçalades per uns goigs a la Mare de 
Déu del Carme d'Olot, amb Metra de la 
senyora Mercè Sala, molt buscats pels 
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coileccionistes de goigs, per la seva ra-
resa i presentació. 

Per a coneixement dels nostres lec
tors de l'art poètic de Mercè Sala, re-
produïm, a continuació, un dels seus 
poemes. 

Sonet de la font de Sant Hou 

Rica i humil, brollant de la margera, 
prop del carni que mena vers Coll-roig. 
D'enmig l'herbei surt l'aigua juganera, 
per a la set I els ulls, remei i goig. 

Tu m'has sobtat quan el rieroi no veia 
perquè planells avail ha davallat. 
Quan tan eixut el Hoc ja no m'esqueia. 
a free del bosc, soliua t'he trobat. 

El doli trescai que of renés, jo l'adoro. 
Bevent de tu, com si et besés t'imploro 
perquè jamai no ens privis del teu bé, 
i pel beli do amb què revéns la vida 
i el fat que tens que al bon repòs convlda 
et dono fe, que mai t'oblidaré! 

Montgrony - Apunts d'estiu i de carni. 

Exposició de céramiques originals de 
Ramon Gausset 

Del dia 16 al 31 del passât mes de 
marc, l'artista Ramon Gausset va pre
sentar una coHecció d'originals cérami
ques policromades, amb gres i materials 
refractaris, elements basics per a resis-
t i r elevades temperatures. Ramon Gaus
set és un artista jove, que va començar 
els seus estudis a l'Escola Massana i 
que havia fet algunes exposicions col
lectives a Arenys de Mar i a Vilafranca 
del Penedès. L'any 1968 obtenia el pre
mi de la Cambra Oficial d'Indùstria de 
Barcelona, i ara aquesta presentació a 
la nostra entitat ha vingut a situar-lo 
entre els preterits de la nova concep-
ció de la forma i del color. Els seus 
treballs, estudiats i de linia airosa i in-
concreta, son la millor albada d'un es-
devenidor artistic prometedor. Per això, 
la Secció de Ciències i Arts, sempre a 
l'aguait de nous valors entre els nos
tres socis, va tenir cura de la programa-
ció d'aquesta exposició. 

Catalunya romànica. Exposició artfstico-
documental de dibuixos a la ploma 

La nostra sala d'exposicions va estar 
ocupada del 4 al 15 del mes d'abril, per 
l'obra de l'artista Antoni Ordovàs, de 

l'Agrupació Excursionista Talaia, de Vi-
lanova I la Geltrû. La seva acurada col-
lecció de 98 dibuixos a la ploma de tem
ples romànics del Principat, és fruit de 
les sèves excursions i ens mostra i po
sa de manifest la seva sana afecció al 
dibuix i a l'arquitectura romànica com a 
tema principal. Resol sempre amb força 
desimboltura, dins d'una simplicitat, l'en-
quadrament d'aquell angle o détail que 
pot donar una major exaltació de l'en-
cis de l'escultura. 

Davant la seva obra artistica i docu
mentai deduïu que contempleu la rea-
lització d'un amant de l'art que se ser-
veix de la ploma per a tenir una record 
de les comarques que admira, record 
que, a la vegada, desitja divulgar entre 
tothom i que ha escollit la nostra enti
tat per a promoure'n l'afecció i des-
pertar inquietuds artistiques en el nos
tre jovent. 

La Secció de Ciències i Arts ha tingut 
cura de la presentació de l'artista. 

Relligat del Butlleti MUNTANYA, 1970-
1971 

La redacció de MUNTANYA posa en 
coneixement de tots els qui desitgin re-
lligar els exemplars del butlleti corres-
ponent al bienni 1970-1972, els quals 
formen un sol volum, que, per comanda 
i previ abonament del seu import, s'en-
carregarà de fer-los relligar segons un 
model especial en tela, amb l'escut del 
Centre al Ilom i el titular corresponent, 
al preu de 260 pessetes. Si no es diu 
el contrari, el relligat inclourà les pagi
nes de publicitat. 

Es poden deixar els exemplars a la 
Secretaria del Centre, cada dia, o bé a 
la redacció de MUNTANYA (dimarts, de 
7 a 9). Una mostra del volum relligat 
es pot veure a la vitrina de publicacions 
del Centre. Agrairem que, en lliurar els 
volums de la revistà junt amb l'import 
del relligat, es consigni amb tota clare-
dat el nom i el domicili de qui fa l'en-
càrrec, aixi com el nùmero de telèfon, 
a fi d'avisar-lo tan aviat com el relliga-
dor ens torni el volum relligat. 

Secció de Cinema Amateur 

Als qui estimen el cinema, encara que 
no el practiquen 

La Secció de Cinema Amateur ha ce-
dit a la Biblioteca del Centre dues obres 
d'interès general per als socis. 

La primera és l'ingrés de les «fitxes» 
que setmanalment publica l'«Oficina Na-

cional Calificadora de Espectáculos» amb 
l'aspecte moral que atribueix la propia 
editora i també l'autorització que asse-
nyala l'Estat segons les edats del pú-
blic i que es refereixen a tots els films 
que s'estrenen. Sembla novetat encer-
tada, la de posseir-ne la coHecció en 
una entitat on mes de sis mil socis po
den trobar-h¡ l'orientació que desitgin 
per a ells mateixos o per als seus fa-
miliars, així com d'altres la documenta-
ció sobre els intérprets i dades técni-
ques i l'argument de cada film estrenat. 

L'altra obra és sensacional. Efectiva-
ment: Estética del montaje, d'Antonio 
del Amo (Madrid, 1972), interessa a tots 
els socis que estimin els aspectes esté-
tics de les arts i especialment els nom-
brosos que, tot i posseir una camera ac
tiva, no han donat encara al muntatge 
aquella importancia que valoritzaria el 
material que s'han limitat a aplegar. Ara: 
per a aquells que deis trossos filmáis 
ja en saben fer un film, cal que estu-
diín, per a perfeccionar-se, aquesta re
unió exhaustiva de tot el que s'ha assa-
jat i s'ha dit sobre el muntatge. Aquest 
inteiligent ex-professor de l'I.I.E.C. i de 
l'Escola Oficial de Cinematografía té el 
mérit d'aclarir els textos complicáis o 
incomprensibles de tants que han teo-
ritzar sobre el tema, ÉS mes: si l'ad-
quireixen s'estalviaran de cercar cap mes 
tractat publicat fíns ara, perqué els ha 
llegits ¡ espremuts tots i els exposa 
amb esperit selectiu i ciar. 

D. de Caralt 

Campionats d'Espanya Alpins 

Organització: Club Alpí Nuria Masella 
Data: 6 a l'11 de marg 
Estació: Masella (Alps, la Cerdanya) 
Prova: descens 

Classificació masculina 
1 Aurelio García, C.A.E., 2'01"50 — 

2 Luciano del Cacho, FOR, 2'03"93 — 
3 Francisco Fernández, 7P., 2'04"61 — 
4 Jaume Ros, 7P. 2'05"23 — 5 Josep M. 
Luengo, C.V.N., 2'05"55 — 6 Luis M. Se
villano, C.A.E., 2'05"76 — 7 Juan M. Fer
nández, 7P., 2'06"08 — 8 Adam Bisbe, 
C.E.C., 206 "49 — 9 Caries Dexeus, 
C.E.C., 2'08"92 — 10 Pere Arpa, P.E.C., 
208"92 — 15 Josep M. Buló, C.E.C., 
2'12"70 — 17 Joan Pares, C.E.C., 2'13"10 
— 19 Jaume Adserá, C.E.C., 2'14 "42 — 
21 Aureli Bisbe, C.E.C., 2'15"00 — 23 
Lluc Bisbe, C.E.C., 2'16"37 — Fins a 
69 classificats. 

Classificació femenina 
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1 Conxita Puig, C.A.N., 1'39"99 — 2 
Nuria Puig, C.A.N., 1'42"68 — 3 Coralí 
Gilabert, G.E.E.G., 1'46"12 — 4 M. An
tonia Fontdevila, C.E.C., 1'47"44 — 5 
Marta de la Peña, M. A., 1'48"49 — 13 
Nuria Matabosch, C.E.C., 1'54"98 — 14 
Montserrat Brió, C.E.C., 155 "07 — 18 Pi
lar Pont, C.E.C., 1"56"37 — 21 Helena 
Gallach, C.E.C., 1'57"31 — 30 Montser
rat Cots, C.E.C., 2'08"84 — 31 Roser 
Llobet, C.E.C., 2'12"07 — Fins a 34 clas-
siflcades. 

Prova: slalom 

Classificació masculina 
1 Francisco Fernández, 7P., 1'37"19 — 

2 Juan M. Fernández, 7P., 1'40"67 — 3 
Jaume Ros, 7P., 1'42"81 — 4 Joaquim 
Garí, P.E.C., 1'46"44 — 5 Luis M. Sevi
llano, C.A.E., 1'47"00 — 14 Caries De-
xeus, C.E.C., 1'55"43 — 17 Aureli Bisbe, 
C.E.C., 1'59"67 — 18 Joan Pares, C.E.C., 
2'01 "01 — 19 Josep Oriol Pujol, C.E.C., 
2'02'55 — Fins a 41 classificats. 

Classificació femenina 
1 Conxita Puig, C.A.N., 1'24"76 — 2 

Nuria Puig, C.A.N., 1'29"91 — 3 Marta 
de la Peña, M. A., 1'35"95 — 4 Coralí 
Gilabert, G.E.E.G., 1'37"36 — 5 M. Te
resa Llinás, C.E.V.A., 1'41"13 — 6 Nu
ria Matabosch, C.E.C., 1'42"69 — 7 M. 
Antonia Fontdevila, C.E.C., 1'42"92 — 9 
Helena Gallach, C.E.C., 1'47"88 — 14 
Rosa M. Cerveto, C.E.C., 1 '55 "67 — 23 
Montserrat Cots, C.E.C., 2'12"70 — Fins 
a 27 classificades. 

Prova: slalom gegant 

Classificació masculina 
1 Francisco Fernández, 7P., 2'53"47 — 

2 Luciano del Cacho, FOR., 3'00"06 — 3 
Juan M. Fernández, 7P., 3'02"76 — 4 
Jaume Ros, 7P„ 3'03"77 — 5 Luis M. 
Sevillano, C.A.E., 3'04"21 — 7 Adam Bis
be, C.E.C., 305 "86 — 16 Caries Dexeus, 
C.E.C., 3'23"41 — 17 Jaume Adserá, 
C.E.C., 3'23"87 — 18 Josep M. Buló, 
C.E.C., 3'24 "31 — 22 Caries Pujol, C.E.C., 
3'25 "37 — 23 Josep Oriol Pujol, C.E.C., 
3"26"10 — 25 Joan Pares, C.E.C., 3'28"26 
— Fins a 49 classificats. 

Classificació femenina 
1 Conxita Puig, C.A.N., 1'13"05 — 2 

Nuria Puig, C.A.N., 1'17"39 — 3 Maria 
Aranzazu, FOR., 1'21"43 — 4 Marta de 
la Peña, M. A., 1'22"05 — 5 Maria Ne-
ville, S.S.N., 1'24"97 — 6 M. Antonia 
Fontdevila, C.E.C., 1'25"08 — 12 Helena 
Gallach, C.E.C., 1'30"39 — 13 Pilar Pont, 
C.E.C., 1'31 "17 — 16 Montserrat Brió, 

C.E.C., 1'34"06—19 Roser Llobet, C.E.C., 
1 '35 "76 — Nuria Matabosch, C.E.C., 
1'35"99 — 23 Rosa M. Cerveto, C.E.C., 
1 '36 "02 — 24 Montserrat Cots, C.E.C., 
1'39"42 — Fins a 35 classificades. 

Prova: combinada masculina 

1 Francisco Fernández, 7P., 16'31 punts 
— 2 Juan M. Fernández, 7P., 75'72 punts 
— 3 Jaume Ros, 7P., 86'46 punts — 4 
Luis M. Sevillano, C.A.E., 111 '92 punts — 
5 Pere Arpa, P.E.C., 154'91 punts — 8 
Caries Dexeus, C.E.C., 22678 punts — 
13 Joan Pares, C.E.C., 282 punts — 14 
Josep Oriol Pujol, C.E.C., 315'68 punts — 
Fins a 27 classificats. 

Prova: cambinada femenina 

1 Conxita Puig, C.A.N., OOO'OO punts — 
2 Nuria Puig, C.A.N., 86'97 punts — 3 
Marta de la Peña, M. A., 195'98 punts — 
4 M. Antonia Fontdevila, C.E.C., 29592 
punts — 5 M. Aranzazu, FOR., 277'99 
punts — 9 Helena Gallach, C.E.C., 35862 
punts — 10 Nuria Matabosch, C.E.C., 
361'58 punts — 11 Rosa M. Cerveto, 
C.E.C., 421 punts — 15 Montserrat Cots, 
C.E.C., 568'96 punts. 

Resum general deis campionats 

Slalom gegant 

Classificació femenina 
Campiona absoluta: Conxita Puig, 

C A N . 
Campiona juvenil: Marta de la Peña, 

M. A. 
Campiona de ciutadans: M. Antonia 

Fontdevila, C.E.C. 

Classificació masculina 
Campió absolut: Francisco Fernández 

Ochoa, 7P. 
Campió juvenil: Jorge García, 7P. 
Campió de ciutadans: Adam Bisbe 

Lluch, C.E.C. 

Slalom 

Classificació femenina 
Campiona absoluta: Conxita Puig, 

C.A.N. 
Campiona juvenil: Marta de la Peña, 

M. A. 
Campiona de ciutadans: M. Antonia 

Fontdevila, C.E.C. 
Classificació masculina 
Campió absolut: Francisco Fernández 

Ochoa, 7P. 

Campió juvenil: Fernando Pina, C.A.E. 
Campió de ciutadans: Joaquim Garí, 

P.E.C. 

Descens 

Classificació femenina 
Campiona absoluta: Conxita Puig, 

C.A.N. 
Campiona juvenil: Coralí Gilabert, 

G.E.E.G. 
Campiona de ciutadans: M. Antonia 

Fontdevila, C.E.C. 

Classificació masculina 
Campió absolut: Aurelio García, C.A.E. 
Campió juvenil: Caries Dexeus, C.E.C. 
Campió de ciutadans: Adam Bisbe 

Lluch, C.E.C. 

Campionats d'Espanya d'Esquí Nòrdic 

Organització: Club Alpi Guadarrama 
Data: 29 de febrer a 5 de marc 
Estació: Cotos 

15 Km seniors 
1 Gregorio Fernández, Astur-Leonesa, 

1h.04'50 — 2 Alvaro Gijón, Andalusa, 
1h.Ó6'00 — 3 Eusebio Martín, Castella
na, 1 h.08'01 — 14 Félix Funollet. C.E.C, 
1h.18'12 — 21 Antoni Díaz, C.E.C, 1h. 
23'46 — Fins a 29 classificats. 

10 Km juniors I 
1 Emiliano Morlans, Aragonesa, 48'05 

— 2 Ricardo Morales, Castellana, 50'05 
— 3 Francisco Fernández, Castellana, 
52'52 — 4 Antonio Moreno, Andalusa, 
55'41 — 5 Enric Guilló, C.E.C, 56'10 — 
Fins a 17 classificats. 

5 Km juniors II 
1 Luis Morales, Castellana, 28'02 — 

2 Pere Matamales, C.E.C, 29'31 — 3 An
gel Fernández, Astur-Leonesa, 29'38 — 
4 Ángel M. Ortiz, Basco-Navarresa, 29'50 
— 5 Josep Poma, Aragonesa, 30'20 — 
6 Xavier Fruitós, C.E.C, 30'34 — 16 En
ric Palacios, C.E.C, 3403 — Fins a 18 
classificats. ' 

5 Km dames 
1 Milagros Sansebastián, Basco-Navar 

resa, 34'58 — 2 M. Carme Vila, Catala
na, 35'32 — 3 Antonia Griñó, Catalana, 
35'45 — 4 Helena Sintes, Catalana, 35'51 
— Fins a 14 classificades. 

30 Km seniors 
1 Eusebio Martín, 2h.08'34"96 — 2 

Gregorio Fernández, Astur-Leonesa, 2h. 
12'08"74 — 3 Alvaro Gijón, Andalusa, 
2h.13'48"35 — 13 Antoni Díaz, C.E.C, 
2h.48'30"09 — 18 Félix Funollet, C.E.C, 
2h.57'23"56 — 20 Lluís Durali, C.E.C, 
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2h.26'17"62 — Fins a 21 classificats. 
Relleus 3 x 5 , juniors II 
1 Ignacio Velasco, Juan A. González i 

Luis Morales, Castellana,, 1h.21'00"59 — 
2 Xavier Fruitós, Enríe Palacios i Pere 
Matamales, C.E.C., 1h.22'11"i4 — 3 Jo
sé I. Puente, Emilio González i Rubén 
González, Cántabra, 1h.26'50"52 — Fins 
a 5 equips classificats. 

Relleus 3 x 5 , dames 
1 Helena Sintes, Antonia Griñó i M. 

Carme Vila, Catalana, 1h.48'27"77 — 2 
Ana Aznar, Elena Lorenzo i Carmen Gui
llen, Aragonesa, 1h.52'15"09 — Fins a 
4 equips classificats. 

Relleus 4x10 Km, seniors 
1 Gregorio González, Jesús García, Lu-

cino Rodríguez i Gregorio Fernández, 
Astur-Leonesa, 2h.44'56"37 — 2 Luis Mo
rales, Francisco Fernández, Xavier Mon-
talvo i Eusebio Martín, Castellana, 2h. 
50'53"18 — 6 Félix Funollet, C.E.C., An-
toni Díaz, C.E.C., Joan Arnau, A.E.I., i 
Enrié Guilló, C.E.C., Catalana, 3h.17'09"44. 
— Fins a 11 equips classificats. 

Trofeu Rabada Navarro 

Organització: Federació Aragonesa d'Es-
quí 

Data: 27 de febrer 
Estació: Formigal 
Prova: descens 

Classificació masculina 
1 Caries Dexeus, C.E.C., 1'27"88 — 2 

Josep M. Buló, C.E.C., 1'28"04 — 3 Jordi 
Hernández, 1'30"52 — 4 Jordi Fraile, 
1'30"81 — 5 Caries Pina, 1'30"97 — 6 
Xavier Noya, C.A.N., 1 '31 "10 — 7 Josep 
Masonet, Formigal, 1 '31 "23 — 8 Gabriel 
Tauler, C.A.N., 1 '31 "78 — 9 Ferran Blan-
chard, M.A., 1'33"06 — 10 Aureli Bisbe, 
C.E.C., 1'33"15 — Fins a 32 classificats. 

Classificació femenina 
1 Maite Saracho, 1'34"41 — 2 Aran-

cha Giménez, 1'36"76 — 3 Carmen Ta-
buenca, 1'46"52 — 4 Ana Laura de la 
Peña, 1 '50"63 — 5 Helena Gallach, C.E.C., 
1'56"96. 

III Ronda de Font Vives 

Organització Ski Club Porté Puigmorens 
Data: 6 de febrer 
Estació: Porté (la Cerdanya) 
Prova: fons 

15 Km seniors 
1 Beltran, Douana, Perpinyá, 1 h.16*41 — 

2 Félix Funollet, C.E.C., 1h.19'25 — 3 
Soucaze, Douana, Tolosa, 1h.20'28 — 11 

Antoni Diaz, C.E.C., 1h.37'03 — 14 An-
dreu Rafa, C.E.C., 1h.41'57 — Fins a 20 
classificats. 

10 Km juniors 
1 Enric Guilló, C.E.C., 50'32 — 2 C. 

Fenrich, U. S. Font Romeu, 1 h.19'45 — 
3 Parmentier, U. S. Font Romeu, 1h. 
27'07. 

1 '200 Km Benjamins 
1 Bergers, els Angles, 7'44 — 2 Ba-

taille, Formiguera, 8'17 — 3 Raimon Frui
tós, C.E.C., 8'29 — Fins a 9 classificats. 

Campionats Universitaris Nacionals 

Organització: Federació Espanyola de 
l'Esport Universitari 

Data: 10 al 13 de febrer 
Estació: Formigal 
Prova: fons 

15 Km 
1 Pedro P. Gómez, Madrid, 1h.31'09 — 

2 Antoni Diaz, Barcelona, 1 h.37'56 — 3 
Manuel Balaguer, Madrid, 1h.42'44 — 4 
Felix Matesanz, Madrid, 1h.43'25 — 5 
Carles Udina, Barcelona, 1h.43'40 — 10 
Lluis Durali, Barcelona, 1 h.53'33 — Fins 
a 18 classificats. 

Relleus 3x10 
1 Manuel Balaguer, Felix Matesanz i 

Fernando Serrano, Madrid, 2h.26'28 — 
2 Antoni Diaz, Carles Udina i Lluis Du
rali, Barcelona, 2h.35'10 — 3 Manuel Ro-
driguez, Juan Luna i Andrés Perez, Gra-
nada, 2h.39'32 — Fins a 8 equips classi
ficats. 

Cursa Infantil 

Organització: Federació Catalana d'Esqui 
Data: 23 de gener 
Estació: la Molina (la Cerdanya) 
Prova: slalom gegant 

Alevins 
1 Maria Codina, C.V.N., 68" — 2 Clau

di Garcés, C.E.C., 73"7 — 3 Mercè Ca-
bot, C.E.S.M., 84"5 — 4 Gemma Rose-
lló, U.E.C., 1'34"8 — 5 Gilbert Fontde-
vila, C.V.N., 1'84"3. 

Benjamins 
1 Alfons Planas, C.V.N., 51 "5 — 2 

Silvia Fontdevila, C.E.C., 54 "7 — 3 Joan 
Pizarro, C.V.N., 55'9 — 4 Antoni Prats, 
C.V.N., 60"2 — 5 Cristina Foix, C.E.C., 
62"8 — 6 Joaquim Foix, C.E.C., 63"00 — 
12 Sara Fontdevila, C.E.C., 99 "3 — Fins 
a 18 classificats. 

Aligots (Sorteig A) 
1 Marc Griful, C.E.C., 52 "6 — 2 Xa

vier Vallcorba, C.E.C., 53"4 — 3 Rosa 

Gallach, C.E.C., 54"1 — 4 Joan Foix, 
C.E.C., 56"4 — 5 Juli Verge, C.E.C., 
56"9 — 6 Jordi Sala, C.E.C., 58"3 — 7 
Pau Gríful, C.E.C., 60"2. 

Aligots (Sorteig B) 
1 Joan F. Vidaurreta, C.A.N., 45"9 — 

2 Eduard Babañach, CE.P., 52"4 — 3 Joan 
Josep Masoliver, C.A.N., 53"6 — Fins a 
14 classificats. 

Comiat de la neu a Sant Joan de l'Erm 

El passât dia 23 d'abril tingué Hoc a 
les pistes de Sant Joan de l'Erm la prova 
final de temporada, anomenada «Comiat 
de la neu». 

La finalitat perseguida amb l'organit-
zació d'aquesta prova de reunir, en una 
diada, tots aquells qui, d'una manera o 
altra, han viscut Tesqui durant la tem
porada, s'aconseguí totalment, i aquest 
dia eren a Sant Joan els corredors, ex-
corredors, directius de la F.C.E. i de la 
F.E.D.E., la majoria deis membres de la 
junta de la Secció d'Esquí i d'altres 
amics i simpatitzants. 

Sobre diversos circuits, de 600 metres 
a 8 quilômetres, varen correr, d'acord 
amb la seva categoria, un total de 91 
participants, amb edats entre 4 i 64 anys. 

Després de les competicions i d'una 
costellada, celebrada a l'aire lliure mal-
grat el temps amenaçador, el repartiment 
de premis vingué a recompensar l'es-
forç esportiu de tots els participants. 
Durant aquest acte, presidit peí senyor 
Josep Bofill, vice-president de la F.E.D.E., 
el senyor Joaquim Bofill, président de la 
F.C.E., i diversos représentants de les 
autoritats de la Seu d'Urgell, el senyor 
Amadeu Jori, président de la Secció 
d'Esquí, dirigí unes paraules en qué res-
salta l'afeccíó que havia nascut a la co
marca de l'Urgellet per Tesqui de fons, 
i agraí l'esforç de tots aquells que han 
treballat i treballen per a convertir Sant 
Joan de l'Erm en un centre modelíe d'es-
quí nôrdic. 

Classificació corredors 

Infantíls, 4 Km, de 10 a 13 anys: 
1 Raímon Fruitós, 27'56"9 — 2 Ra

món Funollet, 28'49"4. 

Juniors II, 4 Km, de 14 a 17 anys: 
1 Xavier Fruitós, 19'20"4 — 2 Pere Má

tameles, 20'05"4 — 3 Isidre Busqué, 
26'57"6 — 4 Miquel Camináis, 28'16"3 — 
5 Ricard Ballester, 29'54"8. 

Juniors III, 8 Km, de 18 a 20 anys: 
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Enríe Grilló, guanyador de la categoría 

corredors de la prova "Comiat a la neu" 

celebrada a Sant Joan de l'Erm. T 

E/s participants infantils de la prova d'esqui 

"Comiat a la neu", celebrada a Sant Joan 

de l'Erm. T 

1 Enric Guilló, 
rali, 44'13"2. 

36'37"7 — 2 Lluís Du-

Seniors, 8 Km, de 21 a 34 anys: 
1 Felix Funollet, 39'10"07 — 2 Anto

ni Vicente, 46'45"8. 
Veterans, 4 Km, de 35 a 44 anys: 

1 Andreu Rafa, 22'24"9 — 2 Antoni 
Torcal, 25'04"1. 

Femenines juniors, 2 Km, de 12 a 20 
anys: 
1 Célia Martinez, 12'23"00 — 2 Elena 

Martinez, 12'55"02 — 3 Elisenda FruN 
tós, 13'43"2 — 4 Regina Fruitós, 16'32"3. 

Femenines seniors, 4 Km, de 21 a 34 
anys: 
1 M. Carme Vila, 25'27"2 — 2 Elena 

Sintes, 25'55"2 — 3 Montserrat Dfaz, 
26'05"4. 

Classificació no corredors 

Alevins I, 600 metres, de 4 a 7 anys: 
1 Albert Borili, 4'56"6 — 2 Marc Pas-

cual, 6'32"2 — 3 Miquel Rafa, 6'43"3 — 
4 Mercè Valls, 6'57"5 — 5 Roger Frui
tós, 7'57"0 — 6 Amparfn Sànchez, 
8'37"8 — 7 Meritxell Cornudella, 11'00"5 
— 8 Mireia Cornudella, 17'37"0 — 9 Xa
vier Funollet, 19'00"0. 
Alevins II, 1 Km, de 8 a 9 anys: 

1 Lluis Sellés, 9'56"7 — 2 M. Rosa 
Valls, 11'30"6 — 3 Margal Fruitós, 
12'14"2 — 4 Oriol Cornudella, 12'53"3. 

Infantils, 2 Km, de 10 a 13 anys: 
1 Josep A. Sellés, 13'54"8 — 2 Her

nández, 15'13"00 — 3 Grau, 16'43"0 — 
4 Lluís Ribas, 20'05"5 — 5 Joan Munto, 
21'30"0 — 6 Josep Lluis Funollet, 21'47"0 
— 7 Rodríguez, 22'51"6 — 8 Montser
rat Tarrés, 24'01"2 — 9 Pilar Funollet, 
29'00"8. 

Juniors II, 2 Km, de 14 a 17 anys: 
1 Josep Giró, 11'21 "6 — 2 Gispert, 

12'03"9 — 3 José Martin, 12'57"7 — 4 
Lluis Vilarrubla, 13'17"0 — 5 Jordi Giró, 
13'34"6 — 6 Josep Ausàs, 13 51"0 — 
7 M. Josep Carrillo, 14'27"7 — 8 Jo3ep 
D. Ausàs, 14'49"2 — 9 Josep Mateo, 
15'25"8 — 10 Ignasi Adserà, 15'26"7 — 
11 Jordi Dalmau, 19'07"0 — 12 Ortega, 
19'30"0 — 13 Xavier Busqué, 22'31"0 — 
14 J. Guilló, 23'57"7 — 15 Olle, 25'50"2 
— 16 Sala, 29'47"0. 

Seniors, 4 Km, de 21 a 34 anys: 
1 Antoni Olivella. 26'39"7 — 2 Ama-

deu Jori, 26'41"8 — 3 Abel Pascual, 
26'49"4 — 4 Eli Orfila, 32'37"4 — 5 Bru-
gulat, 34'37"4 — 6 Ricard Pedreira, 
36'12"0 — 7 Manuel Fontanet, 38'57"5. 

Veterans «A», 2 Km, de 35 a 44 anys: 
1 Marti Cornudella, 14'03"8 — 2 Pere 

Matamales, 16'12"0 — 3 Caries Martí
nez, 17'14"6 — 4 F. Valls, 23'30"0 — 5 
Isidre Busqué, 26'21"0. 

Veterans «B», 2 Km, de 45 a 54 anys: 
1 Josep Fruitós, 13'54"3 — 2 Balles-

ter, 14'51"6 — 3 Joaquim Botili, 15'06"4 
— 4 Josep Botili, 16'47"7. 

Veterans «C», 1 Km, de 55 a 64 anys: 
1 Joan Bultó, 12'15"8. 

Femenines «A», 2 Km, de 16 a 34 anys: 
1 Mercè Trave, 16'11"0 — 2 Olga Her

nández, 16'50"6 — 3 Marta Estrada, 
17'56"8 — 4 Montserrat Colldeforns, 
18'41"8 — 5 M. Carme Vernet, 19'28"4 
— 6 Magdala Pey, 2'16"4 — 7 A. Gar
cía, 21'43"8 — 8 Montserrat Olivella, 
21'59"8 — 9 Marta Muntaner, 22'00"3 — 
10 Antonia Funollet, 22'57"0 — 11 M. 
Assumpció Vilaró, 24'51"0. 

Femenines veteranes, 2 Km, de 35 a 44 
anys: 
1 Montserrat Tosca, 18'31"9 — 2 Mont

serrat Corominas, 18'45"7 — 3 M. Rosa 
Campaña, 19'50"8 — 4 Nuria Mosella, 
21'00"0 — 5 M. Carme Iscla, 33'54"3. 

Campionat de Catalunya de Veterans 

Organitzat per la Secció d'esqui, tin
gué Hoc el passât dia 16 d'abril el Cam
pionat de Catalunya de Veterans, prova 
arrelada al calendari de competicions, 
no tan sols per la seva categoria, sino 
també per la seva tradició tan Migada al 
nostre esquí. 

La prova, un slalom gegant marcat al 
Torrent Negre, es va haver de traslla-
dar a la pista del Roc Blanc, a causa 
de la inclemencia del temps i a la man
ca d'energia eléctrica. Es va córrer a 
una sola mànega, sobre un traçât de 
18 portes, per les quais passaren 89 par
ticipants de la categoria masculina i 23 
de la femenina. Malgrat el fred i el fort 
vent, que no invitaven gens a romandre 
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a les pistes, ni un sol dels 112 esfor-
çats vétérans no deixà de prendre la 
sortida. 

Un cop acabada la prova i al nostre 
Xalet, es celebra el ja tradicional àpat 
de germanor, i tots els antics companys 
tingueren el seU moment per a recor
dar i comentar Murs esquiades d'altres 
temps. Finalment . arriba l'esperat mo
ment del repartiment de premis, culmi-
nació dels esforços i de les illusions 
de tots els participants. Després d'unes 
paraules del président del Centre, Agus-
tí Bou, i de Joaquim Bofill, président de 
la Federado Catalana d'Esquí, el repar
timent es realitzà en l'ambient d'eufo
ria i animació que ja hi és tradicional. 

La classificació de la prova fou la se-
güent: 

Classificació per catégories 

1) Masculina 
Categoria «A»: 

1 Francese Robert, C.E.S.M., 34"42 — 
2 Ángel Joaniquet, U.E.C., 38"28 — 3 
Lucien Lacombe, Font Romeu, 39"32 — 
4 Josep Gómez, C.E.S.M., 39"88 — 5 
Wolfgang Preguel, C.E.S.M., 40"53 — 6 
Josep M. Pujol, C.E.C., 40"93 — 7 Sal
vador Martí, G.E.E.G., 42"24 — 8 Fermi 
Rafel, U.E.S., 43"98 — 9 Jordi Campaña, 
C.A.N., 47"64 — 10 Andreu Rafa, C.E.C, 
51 "83 — 11 Francese Orfila, C.E.C., 
53"78 — 12 Jean Jacques Turban, C.E.C., 
54"71 — 13 Jordi Davi, C.A.N., 55"55 — 
14 Antoni Taña, U.E.C., 1'04"31. 

Categoria «B»: 
1 Josep M. Figueras, C.E.C., 37"31 — 

2 Joan Masoliver, C.E.C., 43"83 — 3 Jor
di Bonet, C.E.C., 44"40 — 4 Jeroni Pu
jol, C.A.N., 46"58 — 5 Henry Sardà, 
Font Romeu, 47"93 — 6 Josep Monar, 
A.E.C., 50"16— 10 Ignasi Adserà, C.E.C., 
50"54 — 8 Josep Rolland, C. E. Puig., 
50"73 — 9 Jesús Cuesta, C. E. Vie, 
53"83 — 10 Ferran Peraire, C.A.N., 74"87 
— 11 Gerard Liedke, Alemanya, 56"65 — 
12 Jorge Sanz, Saragossa, 56"73 — 13 
Plàcid Marced, U.E.S., 57"82 — 14 Joan 
Davi, C.A.N., 59"45 — 15 Josep M. Sa
la, C.E.C., 1'00"70 — 16 Sixte Quinta
na, C.A.N., 1'02"81 — 17 Marcel Pomés, 
C. E. Puig., f06"07 — 18 Ferran Moller, 
C.E.C., fÔ7"75 °— 19 Joan Corominas, 
C.A.N., 10'8"82 — 20 Marcel Lambert, 
Font Romeu, 1'09"42 — 21 Jacques Car
tier, Font Romeu, 1'10"05 — 22 Joan 
Anton Sierra, C.E.S.M., 1'12"15 — 23 
Ramon Subirana, C.E.C., 1'13"41 — 24 
Manuel Fontdevila, C.E.C., 1'19"12 — 25 

Joan Deulofeu, C.A.N., 1'25"66 — 26 En-
ric Ferrando, U.E.S., 1'30"35 — 27 Lluis 
Alsinet, C.A.N., 1'31"00 — 28 Jordi An
gusto, C.E.C., 1'44"33 — 29 Francese 
Hernández, C.E.C., 1'48"34 — 30 Santia
go Sastre, Indep., I'51"64 — 31 Angel 
Miquel Gii, Indep., 1'57"34 — 32 Jaume 
Grossmann, C.E.C., 2'35"56. 

Categoria «C»: 
1 Ramon Bau, C.A.N., 43"29 — 2 Joa

quim Bofill, C.A.N., 44"52 — 3 Marcel 
Martluff, Font-Romeu, 49"41 — 4 Emili 
Uilés, C.E.C., 50"85 — 5 Tomás Hidalgo, 
C.E.C., 54"95 — 6 Arcadi Duran, C.E.C., 
59"39 — 7 Miquel Ojeda, C.M.B., 1'00"70 
— 8 Lluis Sanagustin, U.E.C., 1'01"08 — 
9 Joan Alabau, C.E.C., 1'02"65 — 10 
Rolf Moneusse, C.A.N., 1'07"87 — 11 
Manuel Rodés, C.E.C., 1'08"69 — 12 Jo-
SÉP Viernes, C.E.C., 1'12"72 — 13 Ar
mand Carrelero, C.E.C., 1'12"76 — 14 
Alfons Segales, C.E.C., 1'13"20 — 15 
Enric Planas, C.B.S. (Xile), 1'14"63 — 
16 Joan Moritz, U.E.S., 1'15"18 — 17 Jo
sep Zendrera, C.A.N., 1'15"30 — 18 Vic
toria Fanlo, C.A.N., 1'29"49 — 19 Caries 
Pardo, Indep., 1'34"05 — 20 Josep Rie
ra, A.E.G., 1'42"21 — 21 Ignasi Renom, 
C.A.N., 1'42"41 — 22 Josep Pascual, 
C.E.V.A., 1'50"02 — 23 Josep Paravisini, 
C. E. Andorra, 1'51"67 — 24 Miquel Al
bert, C.E.C., 1'52"18 — 25 Joan Garri-
ga, C.E.S., 3'07"19 — 26 Ricard Molins, 
U.E.S., 3'20"77 — 27 Oriol Ferrer, C.E.C., 
3'26"08 — 28 Josep M. Gost, C.E.C., 
4'74"87 — 29 Albert Parés, C.E.C., 
6'00"28. 

Categoria d'honor: 
1 Franz Joaham, Indep., 59"70 — 2 

Marti Herboltheimer, U.E.C., 1'20"96 — 
3 Emiliano Puente, C.E.S.M., 1'24"67 — 
4 Jaume Buxó, U.E.S., 1'37"43 — 5 Jo
sep Colomer, C.E.C., 1'39"79 — 6 Nar-
cis Giralt, U.E.S., 2'09"37 — 7 Joan An
dreu, C.E.C., 2'38"08 — 8 Ernest Mullor, 
C.E.C., 2'54"11 — 9 Feliu Sampere, 
UU.E.S., 3'18"18 — 10.Federic Mayer, 
Indep., 3'22"66 — 11 Lluís Peidró, C.E.C., 
4'14"35 — 12 Eliodor Orfila, C E C , 
5'46"47 — 13 Narcis Casas, U.E.C., 
6'01"86 — 14 Vicenc Aldea, E.E.B., 
6'02"01 — 15 Ramon Casas, U.E.C., 
6'53"61 — 16 Josep Ametller, C.A.N., 
7'25"48 — 17 Francese Comas, C.E.C., 
9'34"09. 

2) Femenina 
Categoria «A»: 

1 Montserrat Campaña, Barcino, 51"69 
— 2 Eliandre Preguel, C.E.S.M., 1'06"05 

— 3 M. Rita Alier, E.D., 1'31"70 — 4 
Elsa Linares, U.E.C., 2'08"42 — 5 Mont
serrat Mechó, U.E.C., 2'17"75 — 6 M. 
Rosa Campaña, C.E.C., 4'05"66. 

Categoría «B»: 
1 Montserrat Coromínas, C.A.N., 41 "22 

— 2 Anna Victoria Marqués, C.A.N., 
1'01"84 — 3 Pepeta Planas, C.E.C., 
1'08"96 — 4 Nuria Espinalú, C.E.C., 
1'16"50 — 5 Clara Guerin, C.A.N., 
1'41"22 — 6 Nuria Devant, C.E.C., 
1 '52**11 — 7 Gloria Reinoso, Indep., 
2'28"04 — 8 Anna M. Teruel, C.E.S., 
3'05"65 — 9 Maria Burull. C.E.C., 
6'26"77. 

Categoría d'honor: 
1 Nuria Figueras, C.E.C., 50"80 — 2 

Carme Romeu, C.E.C., 1'03"03 — 3 Ama
lia Granell, C.E.C., 1'44"06 — 4 Paquita 
Vic, C.A.N., 2'08"25 — 5 Maria Babie-
ra, C.A.N., 2'44"48 — 6 Rosa von B¡-
schoff, Indep., 4'10"34 — 7 Rosa Lin
coln, C.E.C., 4'11"98 — 8 Adela Piera, 
C.E.C., 4'19"33. 

Classificació handicap 

1) Masculina: 
1 Franz Joham, Indep., 10"70 — 1 

(Exaequo) Eliodor Orilla, C.E.C — 1 
(Exaequo) Federic Mayer, Indep. — 1 
(Exaequo) Francesc Comas, C.E.C, — 
2 Marcel Martluff, Font-Romeu, 21"41 — 
3 Joaquim Bofill, C.A.N., 24"52 — 4 Ra
món Bau, C.A.N., 25"29 — 5 Josep M. 
Figueras, C.E.C, 27"31 — 6 Emili Ullés, 
C.E.C, 28"85 — 7 Jordi Bonet, C.E.C, 
32"40 — 8 Jeroni Pujol, C.A.N., 32"58 — 
9 Josep Gómez, C.E.S.M., 32"88 — 10 
Francesc Robert, C.E.S.M., 32"42. Fins 
a 89 classificats. 

2) Femenina: 
1 Nuria Figueras, C.E.C, 26"80 — 2 

Montserrat Corominas, C.A.N., 33"22 — 
3 Carme Romeu, C.E.C, 43"03 — 4 
Montserrat Campaña, Barcino, 51 "69 — 
5 Anna Victoria Marqués, C.A.N., 52"84 
— 6 Pepeta Planas, C.E.C, 56"96 — 7 
Eliandre Preguel, C.E.S.M., 1'03"05 — 8 
Nuria Espinald, C.E.C, 1'06"50 — 9 Ama
lia Granell, C.E.C, 1'20"06 — 10 M. Ri
ta Oliver, E.D., 1'25"70. Fins a 23 clas-
sificades. 

Campionats de Catalunya de slalom 
gegant 

Organització: Federado Catalana d'Esquí 
Data: 8 d'abril 
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Estació: Llessüi (Pallars) 
Prova: Slalom gegant 

1 Pere Arpa, P.E.C.. 2'01"73 — 2 Jo-
sep M. Luengo, C.V.N., 2'03"22 — 3 Lluc 
Bisbe, C.E.C., 2'11"31 — 4 Gabriel Tau-
ler, C A N . , 2'12"43 — 5 Joan Pares, 
C.E.C., 2'12"48 — 6 Aureli Bisbe, C.E.C., 
2'12"73 — 7 Enric Escriba, C.E.S.M., 
2'13"06 — 8 Josep M. Buló, C.E.C., 
2'13"48 — 9 Josep A. Abadía, C.E.V.A., 
2'17"48 — 10 Miquel Arpa, G.E.E.G., 
2'19"16 — 11 Caries Dexeus, C.E.C., 
2'23"77 — 12 Jordi Pujol, C.E.C., 
2'24"19. Fins a 20 classificats. 

Slalom infantil de Pasqua 

Organització: Club d'Esquí Super Molina 
Data: 2 d'abril 
Estació: La Molina (La Cerdanya) 
Prova: Slalom 

Grup de 10 anys: 
1 Sara Fontdevila, C.E.C., 63"3 — 2 

Silvye Bartirina, Font Romeu, 66"2 — 3 
Pilar Joaniquet, C.E.S.M., 68"8 — 4 Joa-
quim Foix, C.E.C., 69"9. Flns a 8 classi
ficats. 

Grup de 12 anys: 
1 Xavier Mili, C.E.S.M., 56"7 — 2 Jean 

Ivés Glais, Font Romeu, 57"5 — 3 Rosa 
M. Gallach, C.E.C., 58"8 — 4Margarida 
Beltran, U.E.C., 69"7. Fins a 7 classifi
cats. 

Aquests tres primers classificats va
ren fer els primers temps absoluts de 
la prova. 

Curses socials alpines 

Organització: Centre Excursionista de 
Catalunya 

Data: 3 d'abril 
Estació: La Molina (la Cerdanya) 
Modalitat: Slalom 

Corredors masculins: 
1 Hans Moller, 1'03"4 — 2 Miquel 

Molí, 1'05"4 — 3 Jordi Albertí, 1'06"1 — 
4 Abel Pascual, 1'12"2 — 5 Jordi Pujol, 
1'13"0 — 6 J. J. Gregori, 1'18"1 — 7 
Jordi Fábregas, 1'21"1. 

Corredores femenlnes: 
1 Nuria Matabosch, 1'03"0 — 2 M. 

Antonia Fontdevila, 1'07"3 — 3 Mercé 
Solé, 1'18"0 — 4 Anna Veiga, 1'23"4 — 
5 Eulalia Roig, 2'26"0. 

No corredors masculins: 

1 Albert Zendrera, 1'20"3 — 2 Lluís 
Ballbé, 1'23"4 — 3 Xavier Serrahima, 
1'34"3 — 4 Lluís Llimós, 3'03"0. 

No corredores femenines: 
1 Iziar Belil, 1'28"0 — 2 Nuria Cobe-

ras, 2'01"4 — 3 Nuria Roig, 3'17"3 — 
4 Isabel Gimeno, 3'27"3. 

Infantils: 
1 Rosa Gallach, 1'04"4 — 2 Xavier 

Vallcorba, 1'10"1 — 3 Joan Ricard, 
1*12**1 — 4 Bonaventura Batlle, 1'15"0 — 
5 Silvia Fontdevila, 1*16**1 — 6 Miquel 
Sas, 1'29"1 — 7 Joan Casamitjana, 
1'29"3 — 8 Pau Olivella, 1'42"4 — 9 Cris
tina Foix, 1'45"1 — 10 Albert Bofill, 
1'49"2 — Rosa M. Valls, 1'54"2 — Joan 
Foix, 2'07"4 — 13 Rosa M. Ricard, 
2'08"0 — 14 Sara Fontdevila, 2*11**3. 

Modalitat: Slalom gegant 

Corredors masculins: 
1 Antoni Olivella, 39"1 — 2 Josep 

Oriol Pujol, 39"4 — 3 Jordi Pujol, 41"2 
— 4 Josep Zendrera, 42"0 — 5 Hans 
Moller, 42"2 — 6 J. J. Gregori, 43"2 — 
7 Jordi Albertí, 44"0 — 7 (Exaequo) 
Miquel Molí, 44"0 — 9 Manuel Alber
tos, 44"1 — 10 Joan M. Vidal, 44"3 — 
11 Caries Zendrera, 45"0 — 12 Manuel 
Pujol, 45"0 — 13 Jordi Fábregas, 46"2 — 
14 Abel Pascual, 47"0 — 15 Jaume Tia-
na, 50"3 — 16 Jordi Parra, 54. 

Corredores femenines: 
1 M. Antonia Fontdevila, 39"3 — 2 

Nuria Matabosch, 43"2 — 3 Roser Llo-
bet, 45"0 — 4 Pilar Pont, 47"3 — 5 Tita 
Ribas, 49"2 — 6 Anna Fábregas, 50"0 — 
7 Cristina Ricard, 52"0 — 8 Mercé So
ler, 53"2 — 9 Anna Veiga, 57"0 — 10 
Marta Fábregas, 59"1 — 11 Eulalia Roig, 
1'06"0. 

No corredors masculins: 
1 Albert Zendrera, 44"3 — 2 Joaquim 

Valls, 45"3 — 3 Albert Pelach, 46"2 — 
4 Lluís Ballbé, 47"0 — 5 Xavier Serrahi
ma, 50"4 — 6 J. Albert Bohigues, 55"1 
— 7 Lluís Llinás, 58"1 — 8 Xavier Frui-
tós, 1'10"0 — 9 Joan C. Inglés, 1*10"0 — 
10 Joaquim Sol, 1'30"0. 

No corredores femenines: 
1 Iziar Belil, 47"2 — 2 Cristina Águi

la, 59"0 — 3 Nuria Roig, 1'12"0 — 4 
Isabel Gimeno, 1'22"4 — 5 Elena Bla-
ya, 1'24"4 — 6 Aurora Legorburu, 1'27"0 
— 7 Marta Inglés, 1'32"2 — 8 Josefina 
Batlle, 2'26"0. 

Infantils: 
1 Xavier Vallcorba, 45"4 — 2 Rosa Ga

llach, 46"4 — 3 Joan Foix, 47"2 — 4 Joa
quim Foix, 52"0 — 5 Silvia Fontdevila, 
53"3 — 6 Joan Ricard, 54"0 — 7 Bucrent 
Batlle, 55"1 — 8 Joan C. Turban, 57"1 — 
9 Dany Merino, 58"3 — 10 Joan Casa
mitjana, 1 '01 "0 — 11 Cristina Foix, 
1'04"0 — 12 Lluís Merino, 1'10"0 — 13 
Rosa M. Campaña, 1'11"0 — 14 Rosa M. 
Ricard, 1'14"0 — 15 Alex Merino, 1'20"0 
— 16 Sara Fontdevila, T26"0 — 17 M. 
Mercè Ramon, 1'38"1 — 18 Pau Olivella, 
1'40"0. 

Vétérans: 
1 Jean Jeacques Turban, 53"3 — 2 An-

dreu Rafa, 58"2 — 3 Antoni Torcal, 
1'54"2. 

c r ò n i c a 
Cinema retrospectiu de muntanya, amb 

motiu del cinquantenari del Club Ex
cursionista de Gracia 

Tal com ja avançàvem en el notician 
anterior, s'han realitzat quatre sessions 
de cinema retrospectiu de muntanya. 

Amb nombrosa assistència, que per
severa en les diverses sessions, ha tin-
gut Hoc aquest cicle de cinema de cel
luloide ranci, présentât pel Gracia amb 
motiu del seu cinquantenari. 

Per donar una idea de l'interès artis-
tic i documental deis films exhibits 
(tots ells cinema mut), deguts ais mi-
llors realitzadors, que s'encararen amb 
el tema de la muntanya, en farem am
plia ressenya. / 

Si prescindim del fet que avul queden 
un xic desfasades, sense ni tan sois fons 
musical (tal com ja es feia a la seva 
època), les peHícules foren seguides 
amb curiositat (i també amb rialles per 
uns quants). En conjunt, podem agrair, 
tal com se'ns informa pels programes 
de ma, a Josep del Castillo que hagi 
facilitât la projecció d'aquests films pro
cedente de la seva filmoteca particular, 
i poder veure, al cap de prop de mig se-
gle, imatges de com era vista I inter
pretada la muntanya. Fent ús del pro-

117 



grama de mà facilitât pels organitza-
dors, donarem una breu fitxa dels films, 
realitzadors, intèrprets, data de filmació 
i notes que puguin ¡Hustrar la vàlua de 
cada obra. També, donada la seva Im
portancia, que ha fet época, donarem la 
filmografia del cinema alemany de mun-
tanya d'aquells temps, que ens atrevim 
a recomanar a tots els amants de la 
muntanya. 

Les pellicules foren presentades du
rant els mesos de febrer i març. La dar-
rera sessió fou closa amb unes parau-
les de Joan Cervera i Batariu, del Gra
cia, que féu la presentació de Josep del 
Castillo, el qual agraí l'interés desper-
tat i la constancia a les sessions, i glos-
sà alguns dels films, directors i intèr
prets. 

Després d'aquesta experiencia, cal fe
licitar els amics del Gracia peí seu en-
cert i, com es digué en les paraules de 
cloenda, espetar que les obres dels ci
néastes, que avui Ja constitueixen his
toria i documents de gran valor per a 
la historia de l'Excursionisme cátala, si-
guin conegudes, ja que ens consta que, 
per part de particulars, s'han realitzat 
i es realitzen films molt notables. Així, 
gosaríem demanar a la nostra Secció de 
Cinema que, si aixô és possible, estu-
diessin la possibilitat duna experiencia 
semblant amb els films vells que es po-
guessin reunir, ja que creiem que re
sultaría del màxim ínteres. 

Relació i notes dels films exhibits: 

La Muntanya Sagrada. Realització d'Ar
nold Fank. Interpretada per Lení Rie-
fensthal i Lluís Trenker. 

El drama del Mont Cervin. Realització 
de Maríus Bonnard. Interpretada per 
Lluís Trenker, MarceHa Albani, Peter 
Bos i Clifford Mac Laglen. 

El sky. Documental Pathé Frères. 
(Potser un dels prímers documentais de 
la técnica sobre Tesqui.) 

El primer de la corda. Documental 
d'Alain Pol. sobre la filmació de la pel-
lícula del mateix títol. 

El gran sait. Realització d'Arnold Fanck. 
Interpretada per Lení Riefensthal i Lluís 
Trenker. Visió humorística a l'estil de 
la vella escola. 

El sky. Documental U.F.A. - Degetto. 
Realitzat per Fríeld Pfeífer. (Rodât a les 
Olimpiades de Garmiths - Pattarktachen 
el 1936.) 

El Gran Cañó del Colorado. Documen
tal cinematografíe realitzat en 1933. 

Els Alps Suissos. Documental Schwei-

zer Schul un Wolkskíno, realitzat en 
1932. 

Petronella. Realització de H a n s 
Schwartz que té Hoc a l'Alta Silesia, 
amb Wilhem Dieterle, Osear Homolka i 
Theodor Loos. 

De Nuria a Caralps. Documental rea
litzat en 1935 pel peoner del cinema 
cátala, Domènec Giménez i Botey. 

Presoner de la muntanya. Realització 
d'Arnold Fanck. Interpretada per Leni 
Riefensthal i Gustav Dissel. 

El diable de foc. Llarg metratge inter
prétât per Lluís Trenker. PeHícula de 
grat record d'infantesa, que fou exhibi
da a tots els escolars de Barcelona pels 
volts de l'any 1936 amb el patrocini de 
l'A.:untament de la ciutat. S'hi exalta el 
sentiment de llibertat i independencia 
dels patriotes d'un país en la lluita con
tra l'invasor. El concepte de Patria hi 
és a primer terme, sempre en Tesce-
nari de les muntanyes alpines, en temps 
de l'hegemonia a Europa de Napoleó. 
Fou l'únic film sonor de les diverses 
projeccions. 

CICLE RETROSPECTIU 
DE 

CINEMA DE MUNTANYA 
U S PELLICULES Pi «FUTÍ E l i L t RLMOTECi 

MITICSU» № . S I . J O J E P S E I U S U I L O 
(Mtrnbn de l i FHnotta tettali) 

Plauto* m u í - « t*rr* - T«iMon aaa 37 aa 
• I A R C E L O N * - « 

Pel seu interès, transcrivim les notes 
inserides al programa d'aquestes ses
sions cinematogràfiques: 

«Alla pels anys 20, quan encara esta-
ven de moda les pellicules de tirans i 
monstres, aixi com les d'instints i pas
sions, el cinéma alemany va començar 
a presentar al public, per mitjà de les 
realitzacions del Dr. Arnold Fanck, les 
agradables visions dels films d'alta mun
tanya. 

»Aquesta mena de ternes 0 arguments 
quedaren monopolitzats, diguem-ho aixi, 
per aquest realitzador. Perô, el que feia 
mes remarcables aquests films era que 
mentre els altres directors es tancaven 
en llurs estudis, Fanck anava a la recer-
ca i captaciô —i en la quai cosa reei-
xia meravellosament— dels aspectes 
mes grandiosos de la Naturalesa. 

»Indiscutiblement, com a documents 
son realitzacions d'incomparable valor, 
en les quais ressalta esplèndidament el 
blanc de les geleres, contrastant amb 
la foscor del cel i amb un joc enlluer-
nador de nûvols, que semblen formar 
altres tantes muntanyes damunt de les 
mateixes muntanyes. 

»Aquestes pellicules, amb els seus 
personàtges que es mouen entre la llum 
i les ombres, amb els seus cels i nû
vols, les sèves geleres, neu, allaus i les 
grans tempestats en els alts cims, so-
lament tenien un véritable protagonista: 
La Muntanya.» 

BREUS FILMOGRAFIES 

«Arnold Fanck. — Geôleg i realitzador 
del cinéma alemany. Neix en 1889 a 
Frankenthal. La seva primera pellicula, 
dirigida en collaboraciô amb el Dr. Taurn 
en 1920, fou un film de muntanya sensé 
protagonistes humans i que ténia per tî-
tol "Wunder des Schneeschurs". En 
1925 realitza el seu primer film impor
tant, "Der heilige Berg" (La Muntanya 
Sagrada), amb en Lluis Trenker i Leni 
Riefensthal, convertint-se ambdôs artis
tes en els intèrprets genials de "Der 
grosse Sprung" (El gran sait), "Stürme 
über dem Montblanc" (Tempesta en el 
Montblanc), "Der weisse Raush" i "SOS 
Iceberg". En 1929, amb la coHaboraciö 
de G. W. Pabst, realitza "Die weisse 
Holle von Piz Palu" (La tragèdia de Piz 
Palu 0 Presoners de la Muntanya). 

»Lluis Trenker. — Deportista, actor i 
realitzador del cinema alemany, d'origen 
austriac, neix en 1893. Com a escalador 
i deportista nat, es converteix en genial 
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intèrpret de les realitzacions de Fanck. 
La seva pellicula mes important de l'eta-
pa del cinema mut és "La Muntanya Sa
grada". A partir de 1930 apareix com a 
productor i intèrpret de les sèves pro
pies pellicules, havent interprétât abans 
d'aquest any, sota la direcció de Marius 
Bonnard, "Der Kampf an Matterhorn" 
(El drama de Mont Cervin i Fonts Sa
grades). 

»Leni Riefensthal. — Actriu i realiza
dora del cinema alemany, neix en 1902. 
Cursa estudis de dansa, música i pintu
ra. És la protagonista deis films de 
Fanck. En 1932 dirigeix "Das blaue Licht" 
(La llum blava), adaptació duna vella 
llegenda poética de la regió deis Dolo
mites italians. En 1935 realitza "Reichs-
parteitat" i "Der Triumph des Willens" 
(El triomf de la voluntat). I, en 1936, 
filma "Olympia" (Olimpiada), dividit en 
dues parts titulades "Fest der Schön
heit" (Festa de la Bellesa) i "Fest der 
Volker" (Festa del Pöble). 

Novetats excursionistes de la Diada del 
Llibre. La guia itineraria deis Ports 

Precedint la passada diada de Sant 
Jordi i la de la Festa del Llibre, a la 
Delegació de Barcelona-Centre de la 
Unió Excursionista de Catalunya tingué 
lloc un acte intim al quai fórem invitats 
eis représentants i eis directius de les 
publicacions i les entitats excursionis
tes. Es tractava de la presentació de la 
nova publicació de l'Arxiu Bibliogràfic 
Excursionista, la Guia itineraria deis 
Ports, la quai va obtenir el IV Premi Sant 
Bernât de la Federació Catalana de Mun
tanya. Amb breus i senzilles paraules, 
en feren la presentació, entre altres, el 
veterà i entusiasta président de l'Arxiu, 
Salvador Miralda, el qual, junt amb un 
réduit grup que cultiven encara l'excur-
sionisme cultural, ha fet possible aques
ta etapa de superació de la Unió, en la 
qual s'ha aconseguit de publicar la pri
mera guia de muntanya, acompanyada 
de dos mapes excellents, de la qual ens 
ocupem en la nostra secció bibliográ
fica. Creiem que es tracta d'una fita re
marcable que honora la Unió Excursio
nista de Catalunya, que representa una 
modesta pero digna aportació de l'ex-
cursionisme cátala a l'Any Internacional 
del Llibre. 

També cal recordar una vegada mes 
la Vitalität de l'excursionisme comarcal, 
représentât, en aquest cas, pels torto-
sins, eis germans Josep M. i Joan Brull 
i Martínez, autors de la guia deis Ports, 

que han élaborât pacientment tot récur
rent detingudament el massís i les co
marques que l'envolten: Montsià, Baix 
Ebre, Terra Alta i Matarranya. 

Finalment, voldríem posar en relleu 
els homes incansables que dins les en
titats excursionistes formen aquests pe
tits nuclis d'estudiosos que treballen 
per al millorament cultural del nostre 
excursionisme, en forma de cursets, pu
blicacions i de totes les altres activitats 
que tendeixen al seu enaltiment i a la 
seva superació. Felicitem, dones, molt 
cordialment, els membres de l'Arxiu Bi
bliogràfic Excursionista, en Salvador Mi
ralda, en Jaume Ramon i Morros, i tots 
els qui han fet possible que puguem 
disposar d'aquesta nova guia. 

Josep Llaudó i Majorai 

Excursionisme comarcal. Igualada 

S'ha célébrât a Igualada, per primera 
vegada, un curset d'excursionisme que 
tingué Hoc a la delegació de la Unió 
Excursionista de Catalunya durant els 
mesos de maig i juny. El curset fou por
tât a cap per l'equip que ve realitzant 
des de fa uns anys a Barcelona els cur
sets d'aquesta veterana entitat excursio
nista. També hi participaren els mem
bres del Centre Francese Gurri i Serra 
i Josep Llaudó i Majorai. Les sortides 
de practiques i les diverses lliçons fo-
ren realitzades en plena naturalesa i re
sultaren de molta eficacia per al nodrit 
grup de participants. 

La celebrado d'aquest curset de di
vulgado i d'iniciació a l'excursionisme 
i a l'alta muntanya a Igualada, portada 
a terme per un réduit grup de gent que 
mantenen, insubornablement, el lema 
d'excursionisme escola de civisme, ens 
sembla del màxim interés i digne d'es
ser posât especialment en relleu. 

La temàrica explicada fou variada: tèc
nica de l'excursionisme, geografia físi
ca de Catalunya, socors a muntanya, 
orientado i lectura de mapes, comarques 
de Catalunya i possibilitats de l'excursio
nisme a Catalunya. 

Les practiques de les diverses lliçons 
es van realitzar a la serra de Rubió (re-
fugi del Mas del Tronc, de la U.E.C.) 
i a coli Bas, de la comarca d'Anoia. 

A la segona fase d'aquest curset d'ini
ciació es tracta del material i equlp 
d'escalada i de la tècnica d'escalada i 
d'alta muntanya. Les practiques es fe
ren als cingles de la rodalia d'Oliana 
(alt Urgell), al Pedraforca (Berguedà) i 
als Encantáis (Pallars). 

Tragèdia a l'Himalaia 

Segons noticies arribades de Katman-
dû (Nepal) el dia 14 d'abril, vam saber 
la mort de quinze alpinistes als vessants 
del pic Manaslû (8.156 m), a l'Himalaia, 
en èsser arrossegats per una grandiosa 
allau de neu. Es tracta dels membres de 
l'expedició sud-coreana que tractava de 
conquérir el Manaslû, la vuitena munta
nya del mon en altitud. Els morts foren 
quatre alpinistes sud-coreans, un opera-
dor de televisió japonès i deu sherpes. 
La tragèdia s'esdevingué el dia 10 d'abril. 

El grup anava dirigit per Jung Sup Kim 
i hi figuraven els seus germans Ho Sup 
Kim i Yai Sup Kim. Un altre germa seu, 
l'alpinista Ki Sup Kim, ja trobà la mort 
al mateix indret l'any anterior. L'expedi
ció havia sortit de Katmandó el dia 28 
de febrer en direcció a Trisuli Bazar, 
per installar el campament base a 4.300 
mètres d'altitud. InstaHaren un altre 
campament a 5.200 mètres i el dia 22 
de marc es trobaven a 5.956 mètres d'al
titud. 

Segons conta un dels expedicionaris 
supervivents, el periodista Hai Yung, 
van veure l'allau de neu, pedres i gel 
a dos quilòmetres del campament. Al 
principi semblava un minuscul trosset de 
gel, però va anar augmentant de gran-
dària mentre davallava fins a convertir-
se en una massa impressionant que cal
cula que devia èsser superior a las 200 
tones, caigudes des d'una altitud de 
6.500 mètres. 

Aquest ha estât el desastre mes gran 
ocorregut fins ara a l'Himalaia. Ara fa 
très anys, en 1969, cine nord-americans 
i dos sherpes van morir en èsser arros
segats per una allau al Dhaulagiri. 

Accident mortai al III Rallye «Picos d'Eu
ropa, Copa Andrés Vigil» 

Durant el transcurs d'aquest rallye or-
ganitzat per la Federació Basco-Navarre-
sa, l'alpinista Miguel Angel Gusmariz 
Iriarte, de Pamplona, a causa de les du
res condicions atmosfèriques, ha trobat 
la mort corn a conseqûència d'una cai-
guda per uns pendents de neu gelada. 
Tot i que es va organitzar ràpidament 
el salvament, en el qual van participar 
els esquiadors del rallye, membres del 
Grup Basauri i veïns del poble de Cor-
dillanes, quan van aconseguir de trobar 
el cos de l'accidentât ja era mort, car 
s'havia fracturât la base del crani. 

Descansi en pau l'infortunat alpinista. 
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Homes de gesta. Alexandre Marcet i 
Reverte. Arxiu Bibliogràfic Excursio
nista, de la Unió Excursionista de Ca
talunya. Rafael Dalmau, Editor. 105 pa
gines. Fotogravats. Barcelona, 1972. 

Sota el títol —bon xic ditiràmbic— 
d'Homes de gesta, Alexandre Marcet 
aplega en un breu volum una serie d'en-
trevistes amb notables personalitats 
muntanyenques, d'heterogènies caracté
ristiques i de peculiars idiosincrasias. 

Des d'escaladors famosos, com Ricar
do Cassin, Louis Audoubert i Cesare 
Maestri, fins a acampadors insignes, 
com Champion i Bousquet, passant per 
científics, com Norbert Casteret, o au-
tors de guies de muntanya, com Olli-
vier o Jacques Faure, una série d'ho
mes d'elevat relleu muntanyenc que 
han passât peí nostre país —serie que, 
évidemment, l'autor limita, probablement 
per raons d'espai— ens plantegen, en 
diàlegs breus i concisos, les seves acti-
vitats muntanyenques, els trets essen-
cials del seu carácter i la problemática 
básica del seu món muntanyenc. 

D'altra banda, el volum és una bona, 
encara que breu, font d'informació ré
fèrent a guies de muntanya, refugis, 
campaments i museus de muntanya del 
Pirineu, així com d'activitats a l'Himalaia 
i ais Andes. 

El volum, que és el XVI deis publi
cáis sota els auspicis del benemérit Ar
xiu Bibliogràfic Excursionista, és élégam
ment présentât, i compta amb un bon 
nombre de fotografíes i gravats. 

Creiem que s'hauria arrodonit l'obra, 
si s'hi hagués donat una informado bio
gráfica mes completa de cada un deis 
interviuats, convertint així el volum en 
una intéressant font de consulta per a 
l'estudi de tan cabdals figures de la 
muntanya. 

Josep Glrona 

Guia itineraria deis Ports (Baix Ebre, 
Matarranya, Montsià, Terra Alta). Josep 
M. i Joan Brull i Martínez. Arxiu Biblio
gràfic Excursionista de la Unió Excur
sionista de Catalunya. 251 pàgs. Dlbui-
xos i fotogravats. 2 mapes 1-40.000, de 
corbes de nivell. Barcelona, 1972. 

En el Dia del Llibre d'enguany ha vlst 
la Hum pública una obra esperada amb 
¡Ilusionada impaciencia i amb crelxent 
expectació en els medís excursclonlstes 
i entre els aficíonats a les publicacions 
de muntanya: la Guia Itineraria deis 
Ports, deis germans Josep M. i Joan 
Brull. 

Reaiment, el volum marca una flta im
portant en el camp de la bibliografia ex-
cursionista, ensems que ve a omplir un 
buit molt notable en l'àmbit —no massa 
extens— de les Guies de muntanya. 
Dintre de les comarques meridionals ca
talanes, la regio dels Ports era la que 
comptava amb una bibliografia més dé
ficient. Per cet, i a titol informatiu. po
deri esmentar aci que ja l'any 1907 el 
nostre Butlleti, mercès a la ploma de 
Joaquim de Gispert, dedicava unes prl-
meres, encara que breus informacions. 
a aquest massis. Mancava, però, la guia 
monogràfica completa i detinguda de 
tota la ingent serralada, i això ha estât 
l'obra que s'han proposât portar a ter
me dos muntanyencs tortosins, els ger
mans Bruii i Martinez, que amb évident 
eficàcia han posât fi a l'ardua tasca d'es-
tructurar una xarxa completissima d'i-
tineraris —setanta itineraris— que co-
breix tota la regio dels Ports. 

En aquest sentit, l'aparició del pré
sent volum podria comparar-se, en cert 
aspecte, amb la publicació de la Guia 
de l'Alt Berguedà i Cardener, d'Agusti 
Jolis, o amb la del Montsant, d'Iglésies 
i Santasusana, per exemple, que venien 
a omplir en el seu moment un buit ex
traordinari en el camp de les guies itl-
neràries de muntanya. 

D'un beli principi, els autors es plan
tegen el problema de la titulació del 
massis o, millor dit, la manca d'un nom 
propi i exclusiu que individualitzi el con-
junt orografie, car, com ja és sabut, hom 
parla dels Ports de Tortosa o de Beseit. 
segons sigui d'una o d'altra banda de la 
serralada. 

Els autors, malgrat creure que la de-
nominació adequada fora la de Ports 
del Montcar, accepteri el criteri dels 
editors, els quals, seguint disciplinada-
ment les normes de la Secció Filològica 
de l'Institut d'Estudis Catalans, opten 
per la grafia Caro pel que es refereix 
a la denominació del cim culminant del 
massis dels Ports, que hom singularitza 
amb l'addició dels noms de les comar
ques que el rodegen: Baix Ebre, Matar
ranya, Montsià i Terra Alta. 

El conjunt d'itineraris és molt com
plet i està ben sistematitzat. Des dels 
nuclis habitats de la plana: Tortosa, Be
seit, Alfara, Pauls, Horta de Sant Joan, 
Arnes, Prat de Comte, Fredes, la Sènia 
i Mas de Barberans, hom puja als refu
gis de Caro i de les Clotes o bé als 
pocs habitacles utils de la regio, per 
pistes, senderons i esborrats corriols 
que serpentegen per impressionants 

GUIA ITINERARIA 
DELS PORTS 

Per JOSEP M? i JOAN BRULL i M A R T I N E Z 

afraus: Vali Figuera, Ulldemó, Gúbies del 
Regatxol i del Parrissal; i a tots els cims 
de la contrada: Caro, Espina, Moleta 
de Cati, Punta de la Miranda, etc. 

En l'aspecte toponimie, la tasca por
tada a terme pels autors és summament 
important, ja que ha recollit un inapre
ciable cabal de noms de llocs, masies, 
fonts, coves, accidents geogràfics, ermi
tes i molts altres punts d'interès de la 
comarca, i que figura degudament sis
tematitzat en el seu corresponent índex 
toponimie al final de l'obra, al qual se-
gueix un intéressant recull bibliogràfic, 
tant d'obres generáis, com de monogra-
fies i articles, en els aspectes geogrà
fics, histories, excursionistes i espeleó
logos. 

Els dos mapes que complementen 
l'obra, a escala 1:40.000, amb corbes de 
nivell i a diversos colors, son clars i 
ben dibuixats, i serán d'extraordinària 
utilitat als qui programin itineraris per 
la regió. Comprenen el territori estés 
des del riu Canaleta fins al riu Sènia, i 
del Pantà de la Pena, el Matarranya i 
l'Algars fins a l'Ebre. Amb ells, la car
tografia de la zona meridional catalana 
resta ben arrodonida i completada. 

Al costat d'aquests factors tan àm-
pliament positius n'hi ha alguns que al 
nostre criteri desllueixen un xic el re-
llevant conjunt de l'obra. Ens referim, 
en primer Hoc, a la defectuosa presen
tado de la part gràfica del volum, ben 
abundosa certament, tradu'ída en unes 
imatges esvai'des que converteixen en 
mediocres, àdhuc les millors fotografíes. 

Un altre aspecte que no creiem prou 
reeixit és el de l'estudi monografie ini
cial, bon xic incomplet i mancat de l'a-
dequada sistematització. 

Amb tot, el balanç de l'obra és alta-
raent positiu, i creiem que esdevindrà un 
obligat élément de consulta de tot bon 
excursionista. 

Josep Girona 
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AMB AQUEST GEST... 
milions d 'homes de tôt el mon comencen 

cada dia Mur jornada. 
Un massatge for t i baronívol de FLOID 

després d'afaitar-vos us evitará tota irr i tació 
cutània i preparara la vost ra pell 

per a l'afaitada de l 'endemà. 
A m b l u s habitual de FLOID AFTER-SHAVE 

l'home d'avui reprèn la lluita diaria, 
opt imista i ben dispost 

Useu, també, Aigua de Colonia FLOID. 
Fresca, baronívola... excitant. 

-Floïd 
HAUGRON CIENTIFICAL, S.A. New York ; London / Pari, / Barcelona 

' estudie buqués 



la qualitat 
dels nostres 
clients 

! 

determina 
la qualitat 
dels nostres 
productes 

a r t i c l e s d e s p o r t 

p e r a c l i e n t s 

d e q u a l i t a t 

c . d e l p i rv 16, b a r c e l o n a ? 

t e l S . 23164.34 ' 221.28.57 



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

Recomanem: 

CALENDARIO ATLANTE 

DE AGOSTINI 

Ed. 1972 210 ptes. 

BLASI i RABASSA, R. 

Entre el Carlit i el Puigmal 

1971 125 ptes. 

RIPOLL PERELLO, E 

Guia d'Olerdola 
1971 75 ptes. 

Avda. Portal de rAngel, 9 - Barcelona 



d'EL C A S E R Í O 
me'n f io! 

Per aixô 
és el primer f ormatge 
en porcions 
d'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

E S Q U Í 
C A M P I N G SPOftTS 

CANUDA, 6 - TEL. 232 37 42 BARCELONA-2 



Publicacions del Centre Excursionista de Catalunya 
Están a la venda a les principáis l l ibreries i a la Secretaria del Centre els següents l l ibres: 

Guies-ltineraris de muntanya 
Alt Berguedá i Cardener. Agust í Jolis ¡ M a Antonia Simó. Preu venda públic: 125'— ptes. 
Pedraforca. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. Preu: 90 '— ptes. 
Paliars-Aran. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. Preu:250'— ptes. 
Pallars-Aran. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. (Edició en castel lá) . Preu: 250'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agustí Jol is. (Edició en castel lá) . Preu: 200'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agustí Jol is. (Edició en f rancés) . Preu: 250'— ptes. 
Vignemale-Monte Perdido. R. Oll iv ier. (Edició en castel lá) . Preu: 200 ptes. 
Meteorología de l'excursionista. Eduard Fontseré. Preu: 80 '— ptes. 
Guía per a conéixer els arbres. Francesc Masclans. (Tercera edició, en premsa.) 
L'Aneto i els seus homes. Próxima edició en cátala i 2 a edició en castellá. Jean Escudier ¡ Agustí 

Jol is. 
(Biografía d'una muntanya i els homes que realitzaren la seva conquesta al massís Maladeta-Aneto.) 
La Fou de Bor i cavitats de Taita valí del Segre. M. Canals, C. Ribera ¡ R. Viñas. Preu: 150'— ptes. 
El preu deis l l ibres, els quals es poden trobar a les principáis l l ibrer ies, correspon a la venda al 
públic. Els socis del Centre poden beneficiar-se d'uns descomptes considerables adquirint-los a la 
Secretaria de l 'entitat, on es pot veure l 'exposició de publícacíons. 

Revistes del Centre Excursionista de Catalunya 
A mes de Muntanya, revista de l 'excursionisme i deis esports de muntanya, el Centre publica tam
bé les revistes següents: 
Otro Cine. — Portaveu de la Secció de Cinema Amateur i de TÚNICA. 
Al servei del cinema amateur i del bon cine professional. 
Revista b imestra l . Subscripció anual: 150'— ptes. Subscripció protector: 300'— ptes. 
Número sol t : 30 '— ptes. Subscripció anual a l 'estranger: 280'— ptes. 4 ' — $. 
Número solt a l 'estranger: 50 '— ptes. 
Queden en arxíu números endarreríts per a la venda. 
Speleon. — Publicada per TE.R.E. «Equíp de Recerques Espeleológiques». 
Revista sobre espeleología f ísica, bioespeleologia, espeologia humana, espeoarqueologia, etc. 

MUNTANYA Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

L a r e v i s t a e x c u r s i o n i s t a d e m e s t r a d i c i ó i d e m e s d i f u s i ó d e C a t a l u n y a . 

R e f l e x d e t o t e s l e s a c t i v i t a t s i t o t s e l s a s p e c t e s d e l a m u n t a n y a i l ' e x c u r s i o n i s m e . 

Si encara no sou 
subscriptor de 
MUNTANYA, 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu 
puntualment 
la revista al 
vostre domicili. 

Si ja en sou, 
doneu-lo a un 
amic que 
s'interessi per 
l'excursionisme 
i segur que 
us ho agrairá. 

N o m 

ca r re r num. 

poblado 

pis 

(districts postal) 

Se subsc r i u a la rev is ta M U N T A N Y A a par t i r de l núm. , amb la 

quo ta anual de 135 p e s s e t e s . 

C o b r a m e n t : 

j ~ | gir pos ta l 

] r e e m b o s s a m e n t 

IH c o m p t e c o r r e n t 

Signatura 



N'apareixen un o dos números l'any, de mes de 100 pagines. Preu de subscripció anual: 150'— ptes. 
Disponibles números endarreri ts. 
Espeleóleg. — Butl letí de relació i informació de l'E.R.E. «Equip de Recerques Espeleológiques». Tre-
balls sobre espeleología. Presentado ciclost i lada. 
Subscripció: 100 ptes. cada quatre números. N'acostumen a aparèixer de dos a quatre números l'any. 
Se n'han publicat fins a la data 15 números. En queden en arxiu exemplars per la venda, t re t deis 
números 1 i 2 (exhaur i ts) . 

Altres revistes disponibles del fons d'edicions del Centre en existencia 
Montaña. — Anales del Centro Excursionista de Cataluña. 1945 (Alpin isme, Esquí, Escalada, Cinema, 
Geografía, Fotografía, Historia, Folklore). 
Volum rell igat de 320 pagines, ¡Hustrat, mapa plegat. 
De les publícacions périodiques del Centre queden en existencia un l imitât número d'exemplars 
(per completar coHeccíons). 
Primeres publicacions excursíonistes, des de 1876. 
«Memóries de l 'Associació Catalanista d'Excursions Científ iques», «L'Excursionista», «Butlletí de 
l 'A.C.d'E.C». «Butlletí de l 'Associació d'Excursions Catalana». 
Anuari de l'A.E.C. — En queden números sol ts. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—1891-1938. En queden exemplars per a completar 
coHeccions. 
Montaña. — Revista Bimestral 1946 al 1969. N'han aparegut 124 exemplars agrupáis en 11 volums. 
En arxiu, coHeccions incomplètes. Números sol ts. Intéressants temes monografícs, amb mapes i i t i -
neraris d'excursió, vies d'escalada, ressenyes. 
Preu número senzi l l : 20 '— ptes. Número doble i amb mapes: 35 '— ptes. 
Muntanya 1970-1971. Butl letí bimestral del Centre. 
En resten comptades coHeccions completes (11 números). Només se servirán els pocs números es-
gotats formant coHeccíó. Preu: 250'— ptes. Números sol ts : 25 '— ptes. 
Per a l 'adquisició d'aquestes publicacions I per a tota mena d'aclariments sobre les edícions del 
Centre, cal adreçar-se a la seva secretaría (carrer Paradis, Barcelona, 2 ) , de dil luns a divendres, de 
7 a 9 del vespre. També s'hi poden adreçar comandes per escr i t , detallant les obres i els números 
de les revistes que es desi tg in. 

La rev is ta MUNTANYA, ed i tada pel C e n t r e Excurs ion is ta d e Ca ta lunya , ha guanya t una nova e tapa de 

supe rac i ó , tan t per la p resen tac ió c o m pel con t ingu t , c o m a f ru i t de ls e s f o r c o s d 'un t reba l l d 'equ ip . 

A r a , MUNTANYA, d e m a n a la c o l . l a b o r a d o de ls seus l ec to rs per a una nova e tapa d 'expans ió , p e r q u é 

aconsegue i x i t o t a 

la d i fus ió que es 

mere ix . 

Molts 
excursíonistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

Parleu-vos de 
MUNTANYA 
i feu-los-la 
conéixer. 

Retalleu aquest 
butlletí 
i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MUNTANYA 

TARGETA POSTAL 

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradfs, 10 

BARCELONA (2) 





Y A C H T S , C R E U E R S 
I LLANXES!! ! 

i . . . 

...tot e! que li ca lgui p e r a I 'esport del mar: motors mar ins , f o r a - b o r d e s , 
sa lvav ides , vestits ¡sotermics, i n d u m e n t a r i a nàut ica , co rdes de t racc iò , 
esquí nàutic, romolcs per a embarcacioVis , etc., etc. 
T o t al lò q u e vostè necessi t i ! 


