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N a d a l i Cap d 'Any son o c a 

s i o n a a d i e n t s p e r a l a o b s e q u i s . 

E l s v o s t r e s a m i e s , amb t o t a s e g o -

r e t a t , a p r e c i a r a n un bon l l i b r e i 

una s u b s c r i p c i ó a ORIFLAMA — q U e 

és un r e g a l que es renova cada mes 

t o t a l l l a r g d ' u n a n y . Empleneu e l 

b u t i l e t í a d j u n t : n o s a l t r e s c u r s a -

rem l a s u b s c r i p c i ó p e r a l ' a n y 

1975 i e n v i a r e m e l l l i b r e que ens 

i n d i q u e u , d 1 e n t r e e l s de l a l l l s -

t a , i una c a r t a de p a r t v o s t r a 

amb una t a r j a p e r s o n a l s i ho d e -

s i t g e u i ens l a f e u a r r i b a r . I 

t o t p e r l ' i m p o r t d'una s u b s c r i p 

c i ó a n u a l a ORIFLAMAI 

S i encara no sou s u b s c r i p 

t o r , t e n i u a r a una bona o p o r t u n i -

t a t p e r a f e r - v o s - e n , e l e g i n t 

d ' e n t r e e l s t í t o l s r e l a c i o n a t s e l 

q u e mÓs us pugni i n t e r e s s a r . 

GEORGES BRASSENS, O LA POESIA ROGER G A R A U D Y I EL R E D E S C O B R I M E N T VIAJE AL R I N C Ó N DE A D E M U Z 
Q U O T I D I A N A D E LA CANCÓ DE L ' H O M E TOTAL Antoni Matabosch Francisco Candel 
Jacques Charpentreau PEDRA D E TOC I R M A O J U A Z E I R O 

EL FOC I LA CUA Maria Aurelia Capmany Francisco Juliao 
Estanislau Torres LES ESCOLES POPULARS A H I R I A V U I EL S I N D I C A L I S M O EN BARCELONA 
52 HORES A TRAVÉS DE LA PELL Joaquim Ventalle ( 1916 -1923 ) Albert Balcells 
Robert Saladrigas LA PARTIC IPACIÓ DELS TREBALLADORS LOS M O V I M I E N T O S SOCIALES EN 
EL JAQUÉ DE LA DEMOCRACIA A LA GESTIÓ DE L 'EMPRESA CATALUÑA, VALENCIA Y BALEARES 
Maria Aurelia Capmany Estivili, García-Nieto, Homs, Sánchez E. Giralt, A. Balcells, J . Termes 

COPS D E BEC A PASADENA SARTRE I EL P R O B L E M A DE D É U PLAN D E LUCHA CONTRA EL H A M B R E 
Manuel de Pedrolo Francis Jeanson Gabriel Ardant 

CUBA: I N T E N T DE CRÍT ICA M A R X I S M E I C R I S T I A N I S M E PROCESO AL DESAFIO A M E R I C A N O 
CONSTRUCTIVA René Dumont Giulio Girardi Ernest Mandel 

EL C A P I T A L I S M E A H I R I A V U I GÈNESI D 'UN PEN SA MEN T TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL 
Maurice Dobb Pierre Teilhard de Chardin Karl M a r x 

REFLEXIONS SOBRE LA QÜESTIÓ JUEVA LA REVOLUCIÓ, I M P E R A T I U CRISTIA D I M E N S I O N E S DEL PERSONALISMO 
Jean-Paul Sartre Camilo Torres i Jean-Marie Domenach 
I N I C I A C I Ó A L 'ECONOMIA M A R X I S T A SECULARITZACIÓ I C R I S T I A N I S M E PERROUX INTERROGA A MARCUSE 
Ernest Mandel Lluís M. Xirinacs Francois Perroux 

EL P R I M E R I r . DE M A I G A CATALUNYA E L S I N A D A P T A T S LA PENA DE M U E R T E 
Joaquim Ferrer Jeroni de Moragas Kurt Rossa 

AQUl CUBA: V I N T - I - Q U A T R E HORES LA BIBLIOTECA A L'ESCOLA LA EUROPA DE LOS JÓVENES 
D ' H I S T Ò R I A José Soler Puig Aurora Diaz-Plaja Jesús Torbado 

PERQUÉ H E M VENÇUT LA TORTURA ELS DRETS DE L ' ÍNFANT PERO, ¿SABEMOS QUE ES LA 
Henry Alleg Margaret A. Ribble EDUCACIÓN SEXUAL? Federico Boix 

oriflama 
OFERTA DE PROMOCIÓ 

1 9 7 5 

r 
retalleu o copieu aquest butlletl i feu-nos-lo arribar, 

ORIFLAMA EDICIONS, S.A. 

Apartat de Correus 9.301 - Barcelona 

Senyors, obriu fitxa de subscriptor per a tot l'any 1975, i envíen, de 

part meva, el llibre que indico, a les següents persones: 

Nom 

Adreca 

Titol elegit 

Nom 

Adreca 

Títol elegit .. 

Nom 

Adrega 

Titol elegit 

l _ 

Els llibres-regal, els enviarem, 
un cop liquidât l'import de la 
subscripció, mitjançant gir pos
tal, talo bancari, ordre de paga-
ment bancària —que ens heu de 
fer arribar—, o bé directament a 
les nostres oficines del carrer 
Canalejas, no. 6 5 , 1 .* planta. 

Aquesta oferta ós vàlida úni-
cament fins el dia 28 de febrer 
de 1975. 





No us/ 
n'estranyeulj 

Encara 
no ha 

visita! 
Mañanes 

Mañanes es preocupa 

per tothom qui vol practicar un esport. 
Li aconsella l'equip complet 

mes adient entre tota una gamma var iada de les millors marques. 

MAÑANES esports 

Canuda, 26 T. 232 07 71 Barcelona-2/V¡a Augusta , 103 T. 217 91 88 Barcelona-6 
Bai len, 170 T. 258 10 15 Barce lona-9/Pr im, 99 T. 380 48 21 Badalona 
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Facilment desmontable i portátil 
De venda a: WStty, Bavillesset, Esports Campaña 



0 Lufthan 

Una travessia amb trineus 
arrossegats per gossos 
a l'Artic canadenc. 

Sis alpinistes 
han aconseguit el cim. 
Al 17 Mac Kinley 6187 m. 

Nova Guinea Indonesia. 
Una exploracio a l'edat de pedra 

MES DE 1.300 ITAL IANS. FRANCESOS. 

SUISSOS, AUSTRIACS. A L E M A N Y S , HAN 

VIST TOT EL M O N A M B N O S A L T R E S . 

Alpinismus 

International 
Beppe Tenti 
V ia G. F. Re 78 

10146 To r ino [Italie] 

T e l . 79 30 23 

In fo rmac ió : 

CARLES BALAGUER 

Calabr ia , 152 

T e l . 224 71 87 

Barcelona-15 

29 de gener 74 - 21 de febrer 74 
Al 12 Aconcagua m 6959 - Argentina 
5 de marc 74 • 21 de marc 74 
Al 9 Tasjuaq - Canada 
(Trekking sobre trineus arrossegats per gossos) 
27 de marc 74 - 18 d'abril 74 
Al 31 Yanoama - Amazònia 
(Trekking en barca pel riu Orinoco) 
30 de marc 74 - 21 d'abril 74 
Al 2 Khumbu Himal Everest - Nepal 
(Trekking al campament base de l'Everest) 
Al 3 Kaly Gandako Valley - Nepal (Trekking) 
18 de maig 74 • 26 de maig 74 
Al 4 Demavend m 5681 - Iran 
(Ascensió al cim i visita ciutats perses) 
2 de juny 74 • 23 de juny 74 
A l'11 Perù 
(Trekking a cavali; en barca i automòbil a través 
de l'antiga civilització pre-colombina) 
7 de juliol 74 - 30 de jul iol 74 
Al 14 West Irian - Nova Guinea Indonèsica 
(Trekking a l'edat de pedra) 

3 d'agost 74 . 27 d'octubre 74 
(Trekking en una regio de l'Himalaia (encara no 
determinada) o bé a l'Africa Equatorial de l'Est) 

5 d'octubre 74 - 27 d'octubre 74 
5 d'octubre 74 - 3 de novembre 74 
Al 2 Khumbu Himal Everest - Nepal 
(Trekking) 

Al 3 Kaly Gandako Valley - Nepal 
(Trekking) 

1 de novembre 74 • 1 7 de novembre 74 
Al 32 Gran Erg - Sahara 
(Trekking amb camells) 

21 de desembre 74 - 30 de desembre 74 
21 de desembre 74 - 6 de gener 75 
21 de desembre 74 - 5 de gener 75 
Al 6 Ruwenzori m 5123 - Uganda 
(Ascensió al cim) 

Al 7 Kènia m 5199 - Kènia 
(Ascensió al cim) 

Al 8 Kilidmanjaro m 5890 - Tanzania 
(Ascensió al cim) 
Al 15 Lati tar la - NeDal ( T r e k k i n n ) • 
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Editorial 
E l s r e f u g i s 

Parlar de refugis no és pas ma
tèria nova en els nostres éditorials, 
i la visita recent deh nostres direc-
tius a Chamonix, ens dona ocasió 
per a posar en débat una qùestió 
que ens ha donat moites satisfac-
cions, però també preocupacions 
de tot ordre i algun disgut. 

El Centre fou especialment invi
tât pel Club Alpi Francès a l'acte 
més transcendent de tots els que ve 
célébrant amb motiu del seu cente
nari: la inauguració, el 8 de setem-
bre proppas'sât, del nou refugi d'Ar
gentière, al massis del Montblanc, 
construcció modernissima, amb 
teulada totalment plana, a fi que 
els helicòpters hi puguin fer l'ater-
ratge fàcilment, per al trasllat de 
malalts i accidentats, i transport 
de provéiments. Sembla que la teu
lada plana, és la nova concepció 
que s'imposa en la construcció dels 
refugis alpins. El C.A.F. pot bastir 
aquests tipus de refugis tan extra-
ordinaris perquè compta amb un 
suport financer importantissim per 
part de l'Estat. De les converses 
sostingudes amb el senyor René 
George, vice-president del C.A.F., i 
président de la Comissió de Refu
gis, n'aprenguérem no solament 
unes bones referències de les no-
ves tècniques de construcció sino 
també alttres referències no tan en-
coratjadores i més tristes : els re
fugis alpins (corno els nostres del 
Pirineu, recordem la salvati ada 
d'Ull de Ter, d'ara fa dos anys) no 
s'estalvien pas la visita dels subjec-
tes incontrolats, el gaudi màxim 
dels- quais és destruir el que els 
altres han bastit amb tant d'amor 
i sacrifici. Un exemple, només: al 
refugi dels Grands Mulets es feren 
malbé, perquè si, llaunes de llet 
condensada de cine quilos i foren 

llançades a la gèlera les estufes del 
refugi ! 

És demencia? és barbarie? Sem
bla que també ha passât quelcom 
de desagradable en algun dels re
fugis alpins süissos. Hom es pre
gunta com és possible que vagin a 
muntanya gent amb una mentali-
tat tan malaltissa, i amb un sobrant 
d'énergies a puni només per a fer 
el mal. Tal vegada la pollució at
mosférica, i la degradado del pai-
satge que avui tots lamentem, ha 
influit també en la ment d'aquests 
individus, fent-los oblidar els acu
res més elementáis de civilització i 
convivencia. Pretenent justificar 
una mica aquesta mena de fets, ens 
imaginent que els protagonistes 
dels actes vandàlics, son gent que 
no és afiliada a cap entitat, i que 
naturálment mai ningú no els ha 
explicat el cúmul de feina i de sa-
crificis que representa, no sois la 
construcció, sino la reparado, la 
conservado i la millora de qual-
sevol refugi. Si, contràriament, els 
que maltracten i no valoren com 
cal els refugis, son afiliáis a entitats 
federades, llavors caldrà pensar on 
ha estât la nostra falla, en l'educa-
ció i sensibilització de la nostra 
gran familia excursionista. 

Fora tristíssim pensar en la mo
dificado de la nostra política habi
tual de refugis, i en un retorn a 
époques pretèrites, en que no hi 
havia altres aixoplucs que les caba
nes dels pastors i les coves natu-
rals. Volem, pero, ser optimistes, i 
continuem atorgant tota la nostra 
confiança als qui van a muntanya. 
No caldrà que el Centre rectifiqui 
el seu camí tradicional : l'ampliació 
i millora constant de la seva xarxa 
de refugis. 



Una nova via d'escalada a la paret de Terradets 
per Josep Lalueza 

A uns cinquanta quilômetres de 
Balaguer ¡ sota el pas de Terradets, 
s'aixeca una impressionant paret de 
mes de 400 mètres, anomenada pa
ret de les Bagasses, perô mes cone-
guda per la paret de Terradets. Fins 
fa poc, dues vies d'escalada solca-
ven aquesta bonica muralla calcaría; 
una, l'anomenada via CADE, oberta 
ja fa bastants anys per membres 
d'aquest grup d'escalada, ¡ la via An-
glada-Cuillamon, que puja per una 
canal situada a la part esquerra de 
la paret. Fa poc, dos companys de 
Lleida aconseguiren d'obrir-hi una 
nova via, situada entre les altres exis-
tents. Es tracta d'una via totalment 
lógica, que évitant els grans sostres 
que es troben a mitja paret, puja 
vert icalment amb un conjunt de t i 
rades d'escalada lliure de forta dif i
cultad 

Un dimarts, al local del CADE ens 
trobàrem amb l'Enric Farreny i en 
Jordi Vidal, que ens comunicaren que 
la seva nova via era ja acabada, i a 
mesura que ens l'anaven explicant, 
va començar a néixer en nosaltres 
el desig de repetir-la i de fer-ne la 
segona ascensió. Tal dit , tal fet , ¡ 
el dissabte següent al matí, sort ien 
dues motos de Barcelona, ben car-
regades amb motxi l les cap a Terra
dets. El viatge és llarg, perô al cap 
de cinc hores ja érem sota la paret, 
préparant el material d'escalada, 
l'Emili Albir i jo. Els dos altres com
panys que anaven amb l'altra moto 
es disposaven a fer la via CADE, 
que en ocasions transcorre ben a 
prop de la via que anàvem a repetir. 

A les dues de la tarda ja ens co-
mencem a enfilar per les primeres 
t irades, i sense dif icul tats gaire 
grans, arribem al començament de 
la part realment dif íci l de la paret. 
Una placa de roca Misa s'aixeca da-
munt del meu cap, i em fal ten, tan 
sols, uns quatre o cinc metres per a 
entrar al replà de la reunió. No veig 
el pas gaire ciar, f ins que, f inalment, 
ut i l i tzant un pitó clavat en un forat, 
aconsegueixo de deixar la placa so
ta els meus peus i continuar gua-
nyant terreny en aquesta paret que 
cada cop esdevé mes vert ical . La t i 

rada que ve ara és de di f icul tat mes 
moderada i aviat ens trobem tots dos 
penjats de la Savina de la reunió se
güent, sota unes plaques de roca 
molt vert icals, rematades per uns 
sostres de color rogenc. A l'ombra 
de la savina aprof i tem per a beure 
una mica d'aigua, i de passada ens 
mirem la ressenya confeccionada 
pels nostres amics de Lleida. Hi lle-
g im: «Tirada de 25 metres, dif icul
tat, V superior amb alguns passos 
d'art i f icial f ins a una reunió d'estreps 
assegurada d'un pitó.» Agafo mate
rial abundant i començo un llarg flan-
queig cap a l'esquerra, molt aeri , f ins 
a aconseguir clavar un pi tó; penjat 
d'aquest ferro faig un pareil de pas
sos d'estreps sobre uns pitons aban
donáis a la primera ascensió, per tro-
bar-me amb un dels passos mes déli
cats de la paret. Es tracta d'una placa 
Misa i vert ical , pràcticament sense 
preses. Abans de passar, dubto una 
mica, ja que no ho veig gaire ciar, 
f ins que f inalment em trobo a mitja 
placa, agafat d'unes preses minimes. 
La di f icul tat és extrema i després de 
suar una bona estona, aconsegueixo 
d'arribar a la reunió següent, penjat 
d'estreps d'un pitó. 

El meu company, l 'Emili, fa aques
ta tirada i tot deixant-me la pesada 
motxil la amb l'aigua i el. material de 
bivac, s'enfila ja per la tirada següent. 
Aquesta Margada de corda de qua
ranta metres i de recorregut no gai
re ciar, resulta ser d'una di f icul tat 
bastant alta, ja que els passos hi 
son dif íci ls i molt exposats, a causa 
de les poques possibi l i tats d'asse-
gurar-se. Finalment el meu company 
arriba a la reunió i pujo amb la mot
xil la f ins a arribar al seu costat. Ens 
trobem en una cornisa penjada en el 
buit i com que ja s'està fent de nit, 
decidim quedar-nos a dormir en 
aquest indret. Clavem un pareil de 
pitons; ens hi l l iguem i ja ens po
serai a dintre els sacs. El Hoc és 
bastant còmode, ja que podem estar 
est irats, si ens posem al llarg de la 
cornisa. Un bivac en una»paret, és 
realment una experiencia que costa 
d'oblidar; pot ser molt dur o agra
dable, depèn de les condicions que 

es t robin, però les hores passades 
espérant que la foscor de' la nit dei-
xi pas a la claror del dia, son real
ment inoblidables. Cap a mit ja nit, 
la lluna piena il lumina la paret, i es 
ref lecteix sobre el r iu que corre sota 
els nostres peus, molts metres mes 
avall. L'efecte és fantàstic i dona a 
la nit un aire irreal. L'endemà, dei-
xem que el sol ens escalf i per sort ir 
dels sacs, i després de beure un pot 
de suc de frui tés per als dos, seguim 
l'escalada per un diedre de roca sò
lida i compacta, que ens delxa al 
cap d'una vintena de metres sota 
d'un desplom. La tirada que ve ara 
és una de les mes dures de la via. 
Primer cal salvar un acusat desplom 
amb escalada art i f ic ia l , i després 
realitzar un curt f lanqueig a la dre-
ta, d'una di f icul tat de VI , per a se
guir per un peti t diedre vert ical i de 
gran di f icul tat amb escalada l l iure. 
És al meu company, a qui toca de 
passar aquest obstacle, i després 
d'agafar el material necessari, ja 
penja com un pernii dels burins del 
desplom. Aquest desplom no és gai
re l larg, però la sortida és molt de-
licada; sort que l'exceHent qualitat 
de la roca permet molts recursos i 
aixi podem superar les di f icul tats 
que es presenten. El buit que tenim 
sota els nostres peus és ja considé
rable i la via del tren que passa pel 
peu de la paret, ens sembla talment 
d'un tren de joquina. 

Després d'unes t irades per una 
roca excellent, aviat arr ibem a la 
gran cornisa o feixa que talla la pa
ret mes amunt de la seva meitat. 

Aquesta feixa és ampia I l'anem 
seguint f ins a la base d'un esperò 
molt marcat de mes de 150 metres, 
que puja recte f ins al c im de la pa
ret. La continuació de la via en 
aquest punt no es veu gaire clara, 
ja que en la primera part de l'espe
rò el pas queda tancat per unes zo
nes en lleuger desplom. Finalment, 
ataquem l'esperò per la seva esquer-
ra, pujant per una zona en que la 
paret presenta uns pet i ts graons de 
roca, i seguint a continuació per unes 
plaques que ens porten en un replà 
amb una savina. Ja fa bastant d'es-
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tona que el sol ha sort i t , i els seus 
raigs ens cauen perpendicularment, 
fent-nos suar de valent. Tot i que 
som al mes de febrer la calor es 
aclaparadora, i aviat ens queda la go
la seca, ja que fa estona que s'han 
acabat els dos l itres d'aigua que 
portàvem a la motxi l la, i el fet de 
veure el r iu, corrent sota els nos-
•tres peus, gairebé 400 metres més 
avail, no fa sino augmentar la nostra 
set. Sabem que tan sols tres tira
des ens separen de cim per la qual 
cosa procurem afanyar-nos, pensant 
ja en les cerveses que ens esperen 
al proper poblé de Cellers. 

Després de pujar uns trenta me
tres per unes Hoses molt rugoses i 
duna adherencia extraordinària, faig 
pujar el meu company que després 
de deixar-me la motxil la inicia un 
flanqueig cap a la dreta, i s'enfila a 
cont inuado per una vert ical aresta; 
veig el seu cos retallat contra el blau 
del eel i les sevas cordes penjant 
l l iurement en el buit. Aviat arriba a 
la reunió següent, l 'ultima de la pa-
ret en la quai es troba el ll ibre re
gistre de la via. 

Solament ens separen del cim 
uns 40 metres, que consti tueixen la 
part més difíci l de l'esperò; la paret 
és molt vertical i les preses son pe
t i ts foradets de la roca que s'incrus-
ten a les puntes dels dits. El terr ible 
buit que tenim sota els nostres peus 
ja s'ha convert i t en una sensació fa
miliar i no ens molesta. Finalment, 
la paret s'ajeu, f ins a trobar l'horit-
zontal; som dalt del c im, les dif icul
táis ja s'han acabat, el dia és mag
nifie i a l'horitzó, sobre la propera 
Roca Regina, el Pirineu resplendeix 
sota la neu recent. 

Dades d' interès 

Aleada de la paret: 400 metres. 
Dif icultat: MD superior. 
Ho'rari: 9 hores. 
1a ascensió absoluta: el 12-1-74, 

per Enric Farreny i Jordi Vidal. 
2a ascensió absoluta i 1a integral: 
el 9-10-74, per Emili Albir i Josep 
Lalueza. del CADE del CEC. 
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La impressionant paret de Terradets, amb 
el recorregut de la nova via d'escalada • 



Annapurna Est, el nostre primer 8.000 

Per primer cop en la història del 
nostre excursionisme, ha estât ven-
çut un c im que sobrepassa els vui t 
mètres d'al t i tud. Per primer cop en 
els nostres annals, una cordada d'al
pinistes del nostre pais ha aconse-
guit d'arribar al c im d'un d'aquests 
comptats pics, arrenglerats a la mag
na serralada de l 'Himalaia, que po-
den mesurar la seva alt i tud amb una 
xi fra començada en un vui t . La ges
ta, que no fa pas gaires anys sem-
blava reservada a les cordades d'uns 
quants països privi legiats, és ja una 
realitat, una magnìfica reali tat que re
presenta un f i ta sobresort int , desta-
cadissima, del nostre alpinisme. Pe
rò, d'altra banda, és la conseqûència 
lògica, el coronament, de tota una 
trajectòria iniciada ja fa uns quants 
anys, d'un carni que s'ha anat fent 
amb étapes successives, sensé defa-
llences ni sensé precipitacions ex
cessives. 

Fou l'estiu de 1957 en que es di
vulga que dos escaladors del Club 
Muntanyenc Barcelonès, Josep-Ma-
nuel Anglada i Francese Guil lamon, 
havien aconseguit algunes ascen
sions de gran di f lcul tat a les mun-
tanyes Dolomites. Aquest fet repré
senta un gran pas en el carni de l'es
calada a casa nostra, fou el comença-
ment d'una nova etapa. Comptàvem, 
és cert, amb nodrits estols de grim-
padors excellents, però, a part d'algu-
nes escapades als Alps, a la conse-
cució de les ascensions mes classi
ques, el seu camp d'accio era cir-
cumscr i t als monòli ts montserrat ins 
I a la zona pirinenca. La campanya 
del 1957 de Guil lamon i Anglada va 
forcar aquests l îmits i situa els dos 
escaladors del Muntanyenc en una 
posició de punta de llança de la nos
tra escalada, que, pel que fa a Angla
da, ja no seria abandonada. Les ex-
pedicions als Andes de 1961 I 1963, 
especialment la segona, que es po-
gué dur a terme amb mes autonomia, 
dona encara una nova dimensió al 
nostre alpinisme, i hi va destacar el 
nom d'un altre élément que seria 
també decisiu en les empreses futu
res: Jordi Pons. Una altra etapa de
cisiva del carni que duria al c im de 

l'Annapurna —deixant de banda el 
seguit de grans ascensions i de pri-
meres sobresort ints per tots els 
massissos muntanyosos, entre les 
quals potser caldria destacar la de 
la célebre paret nord de l'Eigger, per 
Anglada i Pons— fou la de l'expedi-
ció de 1969 a l 'Hindukush, en qué es 
vence l'lstor-O-Nal, i en qué destaca 
el tercer élément del grup vul tmi ler : 
Emili Civis, del Centre Excursionista 
de Catalunya. Aquesta expedido els 
va donar una mesura de les seves 
forces: l'atac a un 8.000 amb possi-
bi l i tats d'èxit ja només era qüestió 
d'organització i de tenacitat. 

L'any 1972 es donà a conèixer la 
documentada memoria que publica 
Josep-Manuel Anglada sobre la futu
ra exped ido a l'Annapurna (Veg. 
Muntanya núm. 668). L'expedició s'a-
nuncia per al 1974 i s'hi explica que 
ja es treballa en la seva organització 
des del 1970. Aixô sol pot donar una 
idea de la complexitat d'aquesta or
ganització, de la diversi tat de problè
mes que planteja i que cal resoldre, 
del nombre d'esforços que s'han de 
dur a terme per tal de situar-se al 
peu de la muntanya, amb l'equip i el 
material idonis, a punt de realitzar 
uns altres esforços d'una índole molt 
diversa. A la memoria de Josep-Ma
nuel Anglada, inspirador i cap de l'ex
pedició, es dediquen sengles capítols 
als apartats següents: object iu, ca
lendan, viatge, fotografía, informació 
i reportatges, material medie i far-
maciola, a l imentado, embalatges, co
mité organitzador, components de 
l 'expedició, oficial d'enllaç i sherpes, 
royalty de l'Annapurna, material i 
pressupost. 

Com és ben sabut, l'Annapurna té 
un relleu en la historia de l 'alpinisme 
perqué és el primer cim de cota su
perior als 8.000 que ha estât aconse
guit. Fou en 1950 que el conquería 
l 'expedició francesa dirigida per Mau
rice Herzog, en la quai f iguraven al
pinistes tan justament célebres com 
Louis Lachenal, Gastón Rebufat, Lio
nel Terray i d'altres, molts d'ells ja 
desapareguts del món deis vivents. 
El mateix cap de l 'expedició i Lache-
nal aconseguien d'arrlbar el c im. El 

seu dramàtic descens, fuetejats per 
la tempesta originada per una arri
bada avancada del monsó, és una de 
la mes émotives i conegudes de la 
historia de l 'alpinisme, que Herzog 
narra al seu l l ibre Annapurna, primer 
8000, esdevlngut un clàssic de la l i
teratura alpina. Aquest fet , aquesta 
primacía de l'Annapurna en els an
nals alpiníst ics, fou un deis factors 
que van decidir a escollir-lo com a ob
ject iu de l'expedició catalana. En la 
memoria a qué ens refer im, el fet de 
presentar unes puntes secundarles 
encara verges, no sembla ésser près 
en considerado sino d'una manera 
marginal. Pero a mesura que els pré
parâtes es van intensif icant, a mesu
ra que s'avança en l'organització I 
s'acosta la data de l 'expedició, el seu 
objectiu es va concretant en la con-
secució de l'Annapurna Est, de 8.026 
metres, una de les puntes encara ver
ges, que semblava presentar mes di-
f icul tats que no pas el cim principal, 
l'alçada del qual és de 8.078 metres. 

Un factor déterminant i ¡nescamo-
tejable de qualsevol expedido a l'Hi
malaia és Tambada del monsó, 
aquest famós vent periôdic que ori
gina unes grans precipitacions de 
neu i de pluja que converteixen I'alta 
muntanya en una zona impracticable. 
L'arribada del monsó sol tenir lloc a 
principis o mitjans de juny, encara 
que algunes vegades s'avança. En 
conseqûència, s'estableixen dos pé
riodes aptes per a una expedició: 
abans del monsó, que vol dir que cal 
ser al peu de la muntanya no mes 
tard deis pr imers de malg, a f i d' ini-
ciar tot seguit l'atac, o bé després 
del monsó, durant el période de se-
tembre i octubre. Fou escol l i t el pri
mer période que es el que sol pre
sentar mes garanties de bon temps, 
amb qué es va haver de començar a 
enviar el material ja durant el mes 
de desembre. 

L'equip expedicionari va ser esco
l l i t segons el seu historial i també, 
és ciar, les seves possibi l i tats de 
desplaçament. Justament aquest fac
tor va determinar que s'hagués de 
prescindir d'algun élément destacat 
amb qué s'havia comptât en un prin-
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cipi . Finalment, va quedar consti tuït 
pels éléments següents: Josep-Ma-
nuel Anglada, cap de l 'expedició, Jor-
di Pons, que n'ostentava el carree de 
director tècnic, Emili Civis, Xavier 
P. Gi i , Manuel Mart in , Antoni Villena, 
Eduard Blanchard, Enric Benavente i 
el doctor Maria Anglada, metge de 
l 'expedició. 

Cap a finals de desembre fou em-
bareat el material de l'expedició amb 
dest i a Bombai: set tones de mate
rial d'escalada i acampada, queviures, 
racions especiáis d'alçada, medicines 
i material quirúrgic, etc. Al cap d'un 
mes, el dia 1 de febrer, l'Expedició va 

destacar dos dels seus membres, 
Emili Civis i Manuel Mart ín, que van 
emprendre el vol cap a l'india, via 
Amsterdam, a fi de recoll ir el mate
rial expedit per via marít ima i fer-se 
carree del seu transport amb camió i 
resoldre tota l 'envitricollada munió de 
tràmits i problèmes burocràtics. De 
Nova Delhi, on va començar la trami
tado, van anar a Bombai, on havia ar-
ribat el material. Organitzar el seu 
trasl lat a través de l' india, per 2.500 
km de carreteres no pas de primera, 
i travessar l'espessa selva de Terai, 
no fou pas una feina fácil i còmoda. 
Finalment, el material fou transportât 
amb dos camions, amb escorta mil i 
tar, i Civis i Martín realitzaren el viat-
ge amb avió f ins a Katmandu, capital 

El grup expedicionarl reunit davant les es-

veltes agulles del Nilgln. D'esquerra a 

dreta, Xavier P. Gil, Jordi Pons, Josep-

Manuel Anglada, Emili Civis, Manuel Martin 

i Enric Benavente. Al davant, Eduard 

Blanchard, el doctor Maria Anglada i 

Antoni Villena. • 
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del Nepal, on esperaren l'arribada 
dels camions i van efectuar els trá-
mits duaners. El dia 1 de marc sor-
t ien de Barcelona tots els altres com
ponents de l 'expedició: Anglada, 
Pons, Vil lena, Gi l , Blanchard, el doc
tor Anglada i Benavente. Amb avió, 
per Amsterdam, el Caire i Nova Delhi 
feren cap a Katmandu, on es van re
unir amb els dos elements destacats 
i es dedicaren tot seguit a les tas
ques d'organització en la seva etapa 
ja operativa. Calgué encarregar-se de 
nou de traslladar el material de Kat
mandu a Pokhara, a 190 qui lómetres 
de distancia, cosa que va demanar 
dos dies de viatge en camió, ja que 
es va haver de superar un coll de 
3.200 metres. El material va quedar 

175 



dipositat en una sala del Tibetan Hi
malayan Hotel, espérant l'arribada de 
tot el grup expedicionari, un cop ha-
guessin resolt tots els tràmits i tots 
els problèmes a Katmandu, els quals, 
malgrat l'arribada anticipada de Civis 
i Mart ín, encara no havien acabat. 
S'havia d'aconseguir el «treakíng», 
una mena de salconduit de ll iure cir
cu lado, tant mes necessari com s'a-
propaven a la frontera del Tibet, allar
gar el visat d'estada al pais, connec
ter amb l'Himalayan Society a f i de 
contractar eis sherpes i l 'oficial d'en-
llac, pagar-los el viatge des del Hoc 
d'on havien vingut i comprar-los 500 
quilos de menjar, que consumirien du
rant la marxa d'aproximació. Cal tam
bé subscríure l'assegurança dels 
sherpes amb el Lloyds de Londres. La 
prima és elevadíssím: per a dotze ho
mes, costa relevada suma de 270.000 
pessetes. És innegable la just icia d'a-
questa obligatorietat però també és 
un fet que l'elevació del seu import 
ha privat que es duguessin a terme 
diverses expedicions que s'havien 
projectat. Un altre dels problèmes 
que calgué resoldre a darrera hora 
fou l'obtenció de carburant i es va 
haver de fer una sol-licitud a les auto-
ritats del Nepal a f i d'aconseguir el 
necessari per a traslladar tot el per
sonal a Pokhara en autobús. Durant 
aquests tràmits per Katmandu, els 
expedicionaris catalans van tenir di
verses ocasions de trobar eis Com
panys bascos de l'expedició a l'Eve
rest. 

Fínalment, l'expedició arriba a 
Pokhara amb tot l'equip, del qual for-
maven part el sirdar o cap deis sher
pes, Lharpa Norbui, i l 'oficial d'enllaç, 
el subtinent Kuber Shresta. A Pokha
ra, després d'haver contractât 172 
portadors i 53 cavalleries, ja que no 
es van trobar prou portadors, s'em-
prengué la ruta del Tibet, resseguint 
primer la vali del Mardi Khola, que 
baixa del Matxaputxare, la qual es va 
abandonar per anar cap a Naudanda, 
i després d'haver travessat la vali del 
Modi Khola, que prove dels vessants 
merdiodionals de l'Annapurna, van 
anar a trobar la vail del Kali Ganda-
ki. Aquesta ruta del Tibet és encara 

molt transitada, especialment per 
grups de traginers tibetans que viuen 
refugiáis al Nepal. La ruta discorre 
primer per grans arrossars i es tra-
vessen després zones de vegetació 
tropical que alternen amb boscos de 
conifères, ja que cal anar pujant i 
baixant contínuament, a f i de superar 
tot el seguit de vails transversals que 
aflueixen a les principals. Els tor
rents, profundíssims, s'han de traves
sar per ponts penjats, que no sempre 
es veuen prou segurs. Pels costeruts 
vessants s'enfi len els camps de blats 
de moro, en feixes esglaonades. Ja a 
la vali del Kali Gandaki, després d'ha
ver contornejat l'Annapurna sud, el 
carni discorre per boscos de conifè
res i rododèndrons, que amenitzen el 
trajéete. La vail del Kali Gandaki 
s'obre pas entre els dos impressio-
nants massisos de l'Annapurna i del 
Daulaghiri i forma alxí, entre aqües
tes cotes altíssímes, superiors ais 
8.000 metres, la depressió mes pro
funda del món. 

Al cap d'una setmana de marxa, i 
després d'haver deixat a la dreta les 
gorges infranquejables del Mir ls t i 
Kola —a la valí superior del qual cal-
drà anar a fer cap— els expediccio-
naris van arribar al petit l logaret de 
Chhoya, tocant a les aigües del Kali 
Gandaki, al peu del Daulaghiri i deis 
Nilgirí, on fou installât un campament. 
Chhoya era el darrec Hoc habitat de 
l' it inerari d'aproximació i l ' indret on 
calia deixar les cavalleries. D'ailí, ca
lia ja deixar la vail del Kali Gandaki 
i enfilar-se pels contraforts dels Ni-
g i r i , els quals s'havia de flanquejar a 
fi de superar per dalt les irreducti
bles gorges del Mir ist i Kola. Una cor
ma de malalts s'apressà a cercar els 
auxilis del metge de l'expedició, men
tre s'organitzava la segona etapa de 
la marxa que havia de conduir f ins al 
campament base. Foren contractais 
nous portadors pels mateixos sher
pes. Tot i que molts es presentaven 
en pèssimes condicions de vest i i i 
calçat, foren també emparaulats, ja 
que el seu nombre réduit no permeté 
de triar. 

El dia 25 de marc, Civis, Mart in, 
Gil i Vil lena, amb tres sherpes i 40 

portadors, sort iren del campament de 
Chhoya a f i d'arribar fins al denomi-
nat campament deis pastors, a 3.200 
metres. La resta del grup, amb el sir-
dar, es quedaren a Chhoya, espérant 
mes portadors. Una comunicació per 
radio del grup destacat donà compte 
que la pluja havia disgregat els por
tadors i que solament uns quants ha
vien arribat a l' indret del campament. 
L'endemà hi feren cap els altres del 
grup, que deixaren el sirdar a Chho
ya amb els portadors restants. El 
temps era ben dolent. La pluja insis-
t int es convertía en pedra i neu a 
mesura que es guanyava e levado i 
el fred era intens. Al rostre deis por
tadors es llegia el temor que els cau-
saven les adverses condicions clima-
tológíques. Un cop reunits tots ple
gáis al campament deis pastors, el 
grup avançât va informar que les con
dicions del célebre pas de Thulo Bu-
gin, anomenat del 27 d'abril per l'ex-
pedició francesa d'Herzog, eran molt 
dolentes, ja que havia caigut molta 
neu. Aquest pas, és la clau de l'apro-
ximació a l'Annapurna. La ruta lógica 
consistiría a remuntar el curs del Mi
rist i Kola, a Taita valí del qual cal 
anar a parar en definit iva, pero, com 
hem dit, els contraforts de l'Annapur
na i deis Nilgíri formen unes gorges 
impressionants, absolutament impe
netrables. La marxa a través deis 
colls o passos deis contraforts deis 
Nilgirí, dones, será dura i penosa. Cal 
proveir els portadors de calçat adé
quat, que ja havia estât adquirít en 
previsió d'aquesta circumstància. Nor-
malment, de Chhoya f ins al lloc d'ins-
tallació del campament base caldrien 
sis dies de marxa, pero amb tota una 
caravana i el material que cal trans
portar, i, encara, les adverses condi
cions del temps, se n'exigiran molts 
mes. Els portadors es mostren in
quiets, espantats per la neu i el f red, 
i se'n planyen insistentment. 

El dia 26 de marc s'ínicia la marxa 
per superar els contraforts que sepa
ren Texpedició de l'anhelada valí del 
Mir is t i Kola. Hi ha molta boira ¡ els 
portadors es neguen a prosseguir la 
marxa. Cal animar-los constantment, 
agullonar-los sense parar, donar-los 
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Tempesta de vent sobre el campament-

base I els contraforts de l'Annapurna'I. ^ 

coratge amb cri ts ¡ frases persuasi
ves i incitants perô al capdavall tots 
aquests intents fracassen. Finalment, 
cal desist ir i tornar al campament 
deis pastors. Part del material ha que-
dat abandonat sota una aresta. L'en-
demà abandonen 52 portadors, que 
retornen cap a Chhoya. La situació es-
devé crí t ica, amb els portadors pos-
seïts per la por, el material repartit 
en diversos camps i les males con-
dicions del temps. Amb tot, s'aprofita 
el dia per a la installació de cordes 
fixes ais passatges mes comprome-
sos i tallar graons ais indrets on la 
neu glaçada sembla mes peril losa. 
Aixô permetria una mes gran segure-
tat per a franquejar aquells passatges 
amb el pes a coll i evitar el peril l d'a-
nar a parar al fons de la valí del Mi-
r ist i Kola. L'arribada del sírdar amb 
una colla de portadors de Tukutxa, 
mes decidits i entrenats que els al-
tres va semblar que millorava la si
tuació. Els sherpes i I'oficial d'enllaç 
van esmerçar els seus esforços a 
convencer els portadors de traginar 
el pes f ins al col l , pero amb la condi-
ció que tornarien sempre a passar la 
nit al campament, ja que el seu equip 
no els permetia realment de pernoc
tar en aquelles duríssimes condi-
cions. Durant dos dies, malgrat la 
boira i la neu persistents, tot el ma
terial fou traslladat i el campament 
deis pastors quedà def ini t ivament li
quidât al cap de set dies d'haver-se 
installât. El temps, d'altra banda, té 
tendencia a millorar i dissipa les om
bres del pessimisme. Es veuen ja els 
cims esvelts deis Nilgir i i la mola ge-
gantina del Daulagiri. 

Després de moites penalitats i 
moites instàncies ais portadors, d'un 
continu estira i arronsa, es va acon-
seguir de dur al material f ins al cam
pament de l'Hum Kola, en una aresta 
a 4.200 mètres d'al t i tud. L'endemà, la 
visió de la paret oest de l'Annapurna, 
soleada de geleres, va compensar 
deis esforços passats. El sol fa re-
viure el campament després d'una nit 
glaçada. La valí del Mir is t i Kola ja es 
veu a tocar de la mà. Cal, només, su
perar una darrera aresta. Civis i Mar
t ín, amb el sirdar i uns altres sher

pes es queden al darrer campament a 
f i d'assegurar la progressiô de tot el 
material a través dels camps succes
s e s i el grup aconsegueix sense di-
f icul tat la bretxa de la darrera aresta. 
El sol ha fos la neu i s'avança amb 
mes faci l i tât . El descens f ins al fons 
de la vall va resultar penôs per la 
seva vert ical i tat , perô el van efectuar 
amb dél i t , car representava la con-
secuciô d'una etapa decisiva. Molt 
abans d'arribar al riu ja van trobar 
vegetaciô arbustiva i prop del riu es 
troben alguns exemplars de conifè
res i d'altres arbres de fulla caduca. 
Van passar el riu per un pont de 
troncs bastit pels sherpes, bé que al
guns, sense fiar-se'n, s'estimaren 
mes de passar-lo a gual, i installaren 
un confortable campament, sense hu-
mitat, i amb aigua i llenya abundants. 

El dia 2 d'abril fou de descans per 
als qui havien arribat al M i r i s t i . Un in
tent de comunicaciô per radio amb 
Civis i Mart in résulta infructuôs, a 
causa, sens dubte, de les barreres 
orogràfiques i calgué recôrrer als mit-
jans mes classics i pr imi t ius, la tra-
mesa d'un portador de notables facul-
tats at lèt iques. El dia 3 arribaren els 
'altres expedicionaris i el 4 s'empren-
gué la pujada cap a la gèlera de l'An-
napurna, a f i d'installar-hi el campa
ment base. Torna a ploure i, mes 
amunt, la pluja es convert ira en neu. 
Els portadors s'aturen i es refugien 
sota les roques. Tremolen de fred i 
amb el calçat mullat no gosen avan-
çar. Després, perô, el temps mil lora 
i reprenen la marxa. Ja amb el temps 
ben clar, arriben a la plataforma del 
campament base, a la cua de la gèle
ra de l'Annapurna. No hi falta la ve
getaciô arbustiva i aixî no faltarà lle
nya per a les fogueres dels sherpes. 
En un a.esta que eau sobre la gèlera, 
hi ha un petit monument de pedres 
superposades, i a la roca que hi ser-
veix de base, hi ha els noms dels 
quatre japonesos i un sherpa que 
l'any passât perderen la vida a l'An
napurna. Al cap d'uns mesos, una ex-
pediciô italiana hi afegiria el nom de 
dos dels seus companys. 

La situaciô del Campament base 
era ideal, en un Hoc placid, acollidor i 

dominador d'un panorama unie, amb 
llenya i aigua properes, encara que 
per a l'aigua calia esperar al migdia, 
car les gelades nocturnes no perme-
tien que f luis abans d'aquesta hora. 
Els sherpes, que tenen un gran espe-
r i t rel igiös, i senten veneració per la 
muntanya, van celebrar una cerimò
nia en un petit aitar de pedres, i van 
oferir a la seva divinitat els sacri f ic is 
de r i tual. La senzillesa i la devoció de 
l'acte va impressionar tots els expe
dicionaris, que s'hi van identif icar ple-
nament. 

Al mateix temps, la resta del ma
terial ha anat avançant progressive
ment f ins que ja tot està situât al 
campament del fons del Mir is t i Kola 
o al campament base. Han arribat 
mes portadors i el sirdar Lhakpa Nor-
bu. Ara ja cal començar a cercar la 
via per a la installació dels diversos 
campaments d'alçada, que han de dur 
fins al c im. 

L'ascensió des del Campament ba
se f ins al c im est de l'Annapurna va 
exigir una liuita t itànica que va posar 
realment a prova el t remp i les fa-
cultats tècniques de tots els expedi
cionaris. L'equip de punta va quedar 
const i tuït per Anglada, Pons i Civis, 
que tenien darrera seu la cordada Gii , 
Villena i Mart in com a equip de su-
port. Blanchard i el doctor Anglada 
realitzaven la seva missió de rera-
guarda al camp I i Benavente al cam
pament base. La installació dels di
versos campaments va resultar espe-
cialment àrdua per l 'actitud dels sher
pes, que desmentint les bones i uni-
versals referèneies de que gaudien, 
de grans muntanyencs i esforçats 
companyons, es mostraven summa-
ment rét icents, sensé preocupar-se 
de la minva del seu prest ig i , a l'hora 
de collaborar, amb el transport del 
material, a la installació dels succes-
sius campaments d'alçada. Exigien 
dos sacs de dormir cada un, una car-
règa de 15 quilos com a màxim, i, de 
cada très dies, un de repos. Amb un 
bon coneixement del material d'alta 
muntanya existent, cuitaven a expres-
sar la seva desaprovació tot seguit 
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Situado del campament II a 5.900 m, sota 

la protecció d'una paret de glaç. Al fons el 

dm verge de l'Annapurna est a 8.026 m. 

• 

que s'adonaven que una determinada 
peça ja no era l 'últim cri t de la no-
vetat. I era inúti l d'intentar explicar
los com és de difíci l reunir, pesseta 
darrera pesseta, l ' import necessari 
per al pressupost de l 'expedició. La 
seva reticencia anava augmentant a 
mesura que progressaven els campa-
ments d'alçada i, així, sois van arri
bar tres vegades al campament 111, 
del qual ja no van passar, malgrat 
que la installació de cordes f ixes fa
cil i tava en gran manera l'ascensió. 

Els campaments I i II es van situar 
ais mateixos indrets que les expedi-
cions anteriors, ja que a l'inci de l'as
censió calia seguir la mateixa ruta. El 
camp I es va anar équipant amb tota 
mena de material, transportât pels 
sherpes en viatges successius: ten-
des isotèrmiques, gas, racions de 
queviures i mètres i metres de corda 
que caldran per a equipar els passos 
dif íci ls i peril losos, així com clavil les 
de ferro, estaques d'alumini per a la 
neu fonda, i banderes de senyalitza-
ció. La instaHació del camp II va exi
gir diversos viatges des del camp I, 
a f i de transportar-hi tot el material. 
El camp II, a 5.900 metres d'alt i tud, 
ha de ser situât en un altiplà espe-
cialment exposât ais efectes de les 
terr ibles allaus, amb una amarga ex
periencia de les expedicions ante
riors. L'existència d'una esquerda mo
numental entre el campament i el peu 
de la paret per on queien les allaus, 
així com la distancia existent entre 
els dos punts, donava ais expedicio-
naris una certa tranquil l i tat, malgrat 
que en un sol dia havíen comptabil i t-
zat mes de vint allaus. El soroll d'una 
d'elles, però, d'un volum fora mesura, 
els sorprengué i els féu aixecar el 
cap. Una boira espessíssima els pri
va de veure com la massa de neu 
queia i s'esberlava al peu de la paret. 
Però al cap d'uns segons d'haver ces
sât el sorol l , un vent gelât i violent, 
que alçava una gran polseguera de 
neu, els obligé a estirar-se a terra i 
a protegir-se. Era Tona expansiva pro
vocada per l'allau, d'una força indes
cr ipt ible. Se'n van sort ir recoberts 
de neu, com uns fantasmes, i amb 
la pèrdua del material contingut en 

una tenda que, menys résistent que 
les altres t rès, es va trencar i va 
caure. Va ser una experiència nova, 
inèdita encara en el bagatge del seu 
historial alpi. Per mitjà del ràdio-te-
lèfon, connectât amb el campament 
base, van haver de demanar la repo-
sició del material que se'ls havia en-
dut el vent de l'allau i van canviar 
l 'emplaçament del campament, que 
van installar darrera la protecció 
d'una paret de gel. 

El campament III va ser installât a 
6.500 metres d'alt i tud. Per arribar-hi, 

va caldre vèncer un terr ible corredor 
de glaç, que va constituir un dels 
passos mes délicats i dif íci ls de l'as-
censió.Hi installaren molts centenars 
de metres de corda amb que en feren 
el recorregut mes segur. Després vin-
gué la installació del camp IV, a 6.930 
metres i fou així mateix équipât el 
cami que hi conduïa. Pero una terr ible 
tempesta va obligar les dues corda-
des a tornar el camp III, en condi-
cions molt compromeses. Detinguts 
en aquella diminuta plataforma, van 
establir contacte amb els seus com-
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Recorregut cap al cim verge de iAnnapurna 

est (8 026 m) i instal.lació dels quatre da-

rrers cémpaments d'alçada. A la dreta, el 

cim principal (8.091 m) conquerit per 1'ex

pedido francesa de /950. • 

m Ce» 

panys, preocupáis perqué els sherpes 
només havien fet dos viatges f ins al 
camp III, i amb càrrega ben reduída. 
Això estava fent perdre l 'oportunitat 
de guanyar el c im, ja que les nevades 
diàries eren encara de poca conside-
ració, i el vent havia deixat de bufar. 
Però malgrat els esforgos de Bena
vente al campament-base, que els 
prometía recompenses ¡ els agullona-
va, els sherpes persist ien en la seva 
actitud negativa i ret icent. I quan es 
van decidir a pujar-hi per tercer cop, 
l'equip de punta, impacient i veient 
com la cobejada ocasió se'ls esca
pava deis di ts, ja no els veuria per
qué havia decidit de dur a terme 
l'atac final jugant-s'ho el tot pel tot . 
Deixem que sigui el mateix Jordi 

Pons, un dels components de l'equip 
de punta, qui ens ho expl iqui : 

«Fou aleshores i v is t el bon temps 
que feia —havien ja passât 20 dies 
de la nostra arribada al campament-
base— quan vam prendre una decisiô 
dràstica. Érem a 6.350 metres i la 
tasca era dura. Dels sis companys 
que ens trobévem en aquest campa-
ment, t rès haurien d'ajudar els altres 
a portar un xic de pes f ins al campa-
ment IV, on aquests es quedarien a 
dormir mentre els très pr imers tor-
naven al campament III. Aixô era un 
sacr i f ic i , pern sens dubte ens havia 
de portar a la realitat, a una situaciô 
lôgica, i, per tant, a la v ictor ia, tal 
com després es va poder veure. 

»En aquesta situaciô ens trobem el 

dia 27 d'abril a 7.150 metres i enmig 
d'una intensa nevada diem adéu ais 
nostres companys Gi l , Villena i Mar
t ín, mentre nosaltres —Anglada, Ci-
vis i j o—, amb una temperatura de 
gairebé 23 graus sota zero anem tre
pidant la neu per installar aquella di
minuta tenda isotèrmica on passar la 
nit. El dia 28, malgrat que hem passât 
una nit tranquil la, ens costa molt d'a-
vançar. Fa un fred terr ib le, a prime-
res hores del matí, i avançar per 
aquella neu pois és summament can-
sat. Anem a buscar una cresta de 
roca, amb la seguretat que hi podrem 
avançar més descansáis, però al cap 
de poc d'arribar-hi —ja són les dotze 
del migdia— comença a nevar de nou 
i, per moments, el corrent estàtic ens 
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Núvols de neu sobre el dm de l'Annapurna 

origináis per la fùria irresistible del vent. 

envolta ¡ sentim al cos les punxades 
d'aquesta atmosfera carregada d'elec-
tr ic i tat . 

»Tornem al gran corredor nevat i 
la progressió es torna lenta i penosa 
una cosa de no dir, enmig de la boira 
i de la neu que cau sense parar. Pas-
sen les hores i la vert ical i tat del ter-
reny ens fa pensar que encara que 
no hàgim pogut superar gaire desni-
vel l , ens convé parar per tal de tenir 
temps de fer un replà prou gran on 
installar l'unica tenda que duem al da-
munt i establir així el camp V, a 7.490 
metres. 

»EI dia 29 d'abri l , sota un cel bla-
v iss im, abandonem el darrer campa-
ment. Els cims esvelts del Ni lgir i ja 
ens queden sota nostre i la Gran Bar
rera, impressionant cadena de mun-
tanyes que tanca el cire de l'Anna
purna, se'ns ofereix amb tota la se
va autèntica grandesa davant mateix 
dels ulIs. 

»Tardem tres hores a abandonar la 
tenda. Tots els moviments són lents, 
pesats, i fondre la neu per a fer el l i
quid necessari o bé calçar-se els 
crampons o desfer la corda per lli-
gar-se, tot plegat, signif ica un sobre-
esforç di f íc i l d'expressar. 

»En si lenci , abrigats sota la calor 
dels pantalons i del gee de ploma i 
les botes dobles, protegides encara 
per unes sobrebotes que cobreixen 
fins al genoll. anem guanyant aleada 
а рос а рос. Aparentment, res no 
ens privaría d'aconseguir el c im, pe
ro l'esforç que hem de fer és tant 
que caminem com uns autòmats, en 
si lenci, sota el pes d'una motxil la 
que sembla pesar deu cops més del 
compte, enfonsant-nos a la neu f ins 
al genoll. Si hi afegim, encara, els 
38 graus sota zero, la falta d'oxigen, 
la boira i el torb que va començar a 
bufar cap a migdia, quan ja ens acos-
tàvem ais 8.000 metres, es compren
dra fàci lment el que tot plegat supo-
sa en aquells moments. Era una lluita 
constant, la voluntat duta f ins als l i
mits de l 'esforç, i una ¡Musió inex-
pressable, que per f i ens va perme-
tre de trepit jar el cim verge de l'An
napurna a les 9 de la nit, sota un si
lenci impressionant. 

«Una estreta aresta sobre un buit 
de més de 3.000 metres. Durant vint 
minuts, serem els homes que trepit-
gem un dels cims més alts de la Ter
ra. La lluna piena ens permet de veu-
re els cims que ens envolten, i més 
lluny, submergits en les ombres de 
la nit, la vali fantàstica del Mustang 
i les muntanyes del llegendari Tibet.» 

El somni, dones, s'havia convert i t 
en realitat. L'hora insòlita i tardana 
en qué s'arribava al c im, no permetia 
cap fotografia d'aquell instant su-
prem per a la posteritat, però la con
questa d'un cim de 8.026 metres era 
ja una realitat, una realitat que, insis-
teixen els protagonistes de la victo
ria, es deu a la labor conjunta de tot 
un equip, a la tenag voluntat de tota 
una sèrie esforgos sàviament coor
dináis. Un cap de corda lligada a un 
sort int, quedava al cim Est de l'Anna-
purna com a test imoni del pas dels 
nostres escaladors. 

La historia del descens és tota una 
altra pàgina de l 'alpinisme, una pàgi
na que, gràcies a les mesures de pre-
visió, la resistencia i la bona predis-
posició del fat, no va revestir en cap 
moment caràcters dramàtics. Deshi
dratáis, mancats d'oxigen, esgotats de 
son i cansament, els tres alpinistes 
van perdent algada, en direcció a la 
tenda del camp V. Però la foscor els 
desorienta i, f inalment, s'han d'aturar 
i esperar que es faci de dia. Una hora 
després de fer-se ciar, arriben al 
camp V, on dormen una mica. A l'ho
ra convinguda, estableixen contacte 
amb els seus companys. Cai imagi-
nar-se la seva alegría en saber que 
están bé i que han vengut l'Annapur-
na. Al cap d'unes hores més de des-
cans, decideixen anar a reunir-se el 
mateix dia al camp III on els esperen 
Gi l , Villena i Martín. Però no hi po
den arribar i passen la nit al camp IV. 
Des del campament base el doctor 
Anglada els transmet els seus con-
sells medies encaminats a evitar els 
efectes de la deshidratado. Desgra-
ciadament, no poden ingerir cap lí-
quid perqué una de les peces del fo
go de gas del camp IV ha quedat col-
gat per la neu. També els preocupen 
els peus, ja que Anglada i Pons teñen 

símptomes de congelació als di ts. El 
metge pujará a cercar-los a un dels 
campaments d'alçada. 

El día 1 de maig inicien el descens 
al camp III, deixant abandonada la 
tenda del camp IV, incapaços de des-
muntar-la. Gil i Villena els surten a 
rencontre amb una bona provisió de 
te ensucrat, que engoleixen àvida-
ment després d'haver abraçat els 
seus companys emocionadament. Amb 
la seva ajuda, arriben f ins al campa
ment III on els espera Mart in amb 
menjar calent. Malgrat el mal temps, 
després de tants esforçs, passen una 
nit magnif ica, dins l'aixopluc de la 
petita tenda. L'endemà, abandonen 
també el campament III, que no acon-
segueixen de desmuntar, mig colgat 
per la neu caiguda durant la nit, així 
com una ampolla d'oxigen que no han 
arribat a fer servir i que els pesaría 
massa a la baixada. Els espera encara 
el pas més compromès: el gran cor
redor de gel, entre els campaments 
Il i III. Hi ha caigut neu en tanta 
abundor que no el reconeixen. El pas
sarne ha quedat destrossat per les 
allaus i f ins i tot els cargols de glaç 
han estât arrencats i fets malbé. 
Aconsegueixen, però, de superar el 
pas i d'arribar al campament II, on 
els esperen els sherpes i a partir 
d'on disminueixen les d i f icul tá is. 
Més avail, troben els altres membres 
del grup expedicionari, que han pujat 
a esperar-los i, en el moment en que 
s'abracen tots plegats després de la 
victor ia, és el mil lor moment de l'ex-
pedició. Part de vespre, reunits al 
camp I, a 5.200 metres, mentre co
menten les peripècies de l'aventura i 
n'esgranen els details, i el doctor An
glada té cura del malmès estât físic 
dels tres elements de l'equip de pun
ta, senten un bramul eixordador: una 
allau gegantina es desprén ¡ escom
bra la gelerà inferior de l'Annapurna, 
just a l ' indret on abans s'havien tro-
bat tots els elements de l 'expedició. 
És com una mena d'advertiment de la 
muntanya perqué es recordi el seu 
poder, i que posa una nota d'humil i-
tat a la justa satisfaccio per la vic
toria tan merescudament obtinguda. 
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La lluita per l'Annapurna, de Barcelona estant 
per Isidre Rodrigo 

En 1970, tot just després de l'Expe-
dició 1969 a l 'Hindukush, es va co-
mengar a parlar serlosament de l'ex-
pedició a l'Annapurna. Dos anys mes 
tard, en 1972, les coses ens conti
núen encara tant o mes di f íc i ls. 

És el mateix cas de sempre. 
També —cal reconéixer-ho—, hi ha 

d'altres expedicions esperant torn. 
S'ha de forcar la marxa. Teñen lloc 
noves reunions... Temptatives abor-
tades... 

El temps passa i cal que actuem 
amb empenta i di l igencia. 

Ara ja ho hem programat per a 
1973. No hem d'esperar mes! 

La cosa sembla que va marxant. 
El nom de l'expedició que hi havia 

sobre les boniques cobertes blaves 
del projecte, ha estat l leugerament 
modif icat. 

Ara sembla que la cosa soni mes a 
tr iomfal ista. Malgrat tot, la cosa és 
ajornada definit ivament per a 1974. 

Ha estat culpa del sempitern «No 
hi ha diners». 

El nostre equip, pero, gairebé fun
ciona normalment —en reaUtat, mai 
no ha deixat de fer-ho—. La cosa ha 
de ser per a 1974, passi el que passi! 

Comencem a funcionar a tot r i tme! 
Hem de treure diners sigui com si

guí... i rápidament! 
Comencem a pagar factures de 

compres. A pagar el «royalty» de 
80.000 pessetes al Govern del Nepal 
per a poder atacar l'Annapurna. Cal 
encarregar material. Fer publicitat. 
Encarregar papers, cartes, sobres... I 
estem sense ni cinc! No tením ni 
cinc cént ims! 

Hem de Hangar endavant immedia-
tament l'Operació Cartes Postáis... 
i a tot r i tme! 

Ens posem a organitzar, un altre 
cop, el nostre clássic sistema de pi-
dolar. De nou emprenem la dura llui
ta de cent en cent i de mil en mil 
pessetes! Les Mistes de cases per vi
sitar es fa interminable: empreses de 
conserves, d'articles esport ius, pro
ductes l iof i l izats, farmacéutics, equips 
per ais «sherpes»... 

Tot va encaíxant, i l 'operació Car-
tes Postáis comenga a rajar. 

Ens devora la febre de la inquietud 

i l'esperanga. Quan hi ha entrebancs 
és quan és mes necessari estar units 
i treballar fort i sense desmai! 

Com sempre, cal arreglar les co
ses a Madrid, i heure-se-les amb els 
seus buròcrates. Per sort hi tenim un 
bon amie que ens compren i ajuda: 
José Antonio Odriozola. I a Barcelo
na en Francese Martínez Masso. Ells 
ens poden —i ho fan—, descarregar 
molt de la nostra feixuga feína. Ho 
han de fer. Ho poden fer. Ho sabem 
i hi confiem plenament. 

Ells saben que mai no els hem de-
cebut. Que estem ben organitzats ¡ 
amb la ben provada experiencia d'on-
ze anys d'expedicions dif íci ls i victo-
rioses. 

El nostre treball esdevé metòdic i 
progressiu. Organitzat al màxim. Or-
denat. 

El nostre bagatge és immens. Me-
reixem la victoria final perqué lluí-
tem per obtenir-la. Gairebé n'estem 
convenguts! Molts amics també i ens 
ajuden. Però, amb to l , cal demanar 
crèdits bancaris. 

Pel mes de gener les set tones de 
material están preparades i surten 
cap a Bombai. És la primera gran vic
tor ia! 

Malgrat tot no podem badar. Les 
despeses ens aclaparen i la manca de 
diners efectius ens fan anar amb el 
cor revolucionat de pulsacions. 

A mitjans del mes de febrer, i en 
una entrevista a la Cadena S.E.R., en 
Jordi Pons i en Josep-Manuel Angla-
da Heneen a l'espai un atrevít S.O.S., 
perqué la cosa té mes volada del que 
sembla. De tot Espanya ens arriben 
coHaboracions. També un art icle si
milar aparegut a «El Correo Catalán» 
fa el seu impacte. 

Un nou crédit bancari (el segon 
que demanem) entra a formar nom
bres vermells al nostre l l ibre de 
caixa. 

A primers de marg, el gros del 
prup expedicionarí surt de Barcelona 
cap al Nepal. 

A mitjans de marg tota l'expedició 
està reunida a Pokhara. 

Comenga la llarga marxa d'apro-
ximacíó cap a l'Annapurna... 

A Barcelona estem al marge de les 
penalitats i contratemps d'aquests 
dies dif íci ls. Les noticies son espaia-
des... 

Els portadors no volen patir mes 
fred. El temps és pèssim. Neva molt 
i fa boira i vent. Després de gairebé 
vint dies, és plantât el camp base... 

Els homes están ja en el seu am-
bient. Emergint en un cel blau, imma-
culat, es retalla el gros massís de 
l'Annapurna. És ben bé com tots se 
l ' imaginaven... pero encara mes... 

A l'esquerra, mes bril lant, tempta-
dora, i esplendent, potser, que els 
altres, s'aixeca la punta verge de 
l'Annapurna Oriental, a 8026 metres. 

Un seguít de campaments son es-
glaonats ais seus contraforts. 

És la cadena que uneix el desig i 
la victoria f inal. Dins d'unes petites 
tendes, uns homes barbuts esperen. 
El sol rosteix uns fronts perlejats de 
suor. Se senten esbufecs i de tant 
en tant, algún cri t . I remors d'allaus 
despreses de la cresta de les Coli-
f lors. . . 

Els «sherpes» ja no pugen. Han dit 
el seu «no» a un it inerari que consi
deren massa peri l los. 

Els «sahibs» fan ara de bèsties de 
càrrega. També en el mes llunyà racó 
de l'hlimalaia la llei inflacionista ho 
apuja tot i els nostres alpinistes pa
guen ara un preu molt mes élevât 
per la victoria f inal. 

Cal avançar, no perdre ni un sol 
dia! Cada cop mes amunt! El concor
dat ha estat establert. Tres homes ac
túen d'equip de suport, i tres homes 
mes disposats a arribar sigui com 
siguí, dalt del c im! 

Cap equip pot ser menys que I"al
t re! 

L'un confia plenament en l 'altre... 

* • * 

La l luita! 
Aquesta paraula tan estranya per 

ais voluntaris margináis de les inco-
modítats i els sofr iments! 

La lluita per aconseguir el cim tan 
cobejat era, pero, historia, ja que à 
mi —a milers de quilômetres de l'Hi-
malaia—, m'arribava al cap d'uns 
quants dies i encara per mitjà de gra-
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f ismes. . . La nostra l luita, I'espera per 
a saber el «sf» o el «no». 

L'angoixosa espera d'aquell telegra-
ma que, en poques, molt poques Me
tres, podria resumir tot I'afany i tot 
el treball de quatre anys ben bons! 

Finalment, un dia —una tarda—, a 
8026 metres per sota d'ells, els meus 
companys em felen arribar un paper 
peti t i blau.. . 

Era una promesa complerta! 
Una fel ic i tat que no te preu, que 

ni es compra ni es pot vendre! 
Significava tantes coses alhora que 

gairebe els ulls espurnegen. Perque 
hi ha una cosa que portem massa en-
dins i que tampoc no es ven ni es 
compra! 

Tots voldr iem, ara, el «nostre tros-

set» d'Annapurna... I això ens fa sen-
tir-nos més humans... però en un món 
diferent! 

En un art icle precedent d'aquest 
mateix número de la Revista, el lec
tor haurà pogut llegir l 'explicació cir-
cumstanciada del transcurs de l'Ex-
pedició. Jo, com a element vinculat 
a la seva organització, sois he pogut 
donar compte, modestament, deis 
afanys i neguits deis preparatius, i 
del sentiment de comunió espir i tual 
que m'unia amb els expedicionaris 
mentre duien a terme la seva atre
vida gesta. Fins aquí arribava la meva 
representativitat. Però queda un punt 
que em deixo per al f inal , i per al 

quai sí que goso assumir un paper 
plenament representat iu: el d'expres-
sar la nostra grati tud a tots els que 
ens han ajudat, a tots els que ens 
han animât i encoratjat. Son tants i 
tants que no acabariem mai d'anome-
nar-los. Per mitjà d'aquestes l inies, 
dones, diem públicament a tots els 
muntanyencs del pais, a la federació, 
als clubs, a les cases comerciáis i als 
amies, que és gracies a ells que hem 
pogut aconseguir la victor ia sobre el 
cim somiat. 

Ara cal pensar ja en «eis altres 
Annapurnes», com deia Herzog. Es
tern tranquils d'esperit. Creiem que 
hem saldat el nostre deure de grati
tud. Ho hem fet amb l'ajuda de tots. 
A tots, dones, moites gracies. 

OPERACIÓ 

CARTES 

POSTALS 

EXPEDICIÓ 
A 

L ANNAPURNA 
8.078m. 

coMaborador 
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Records del XVI Rallye de Muntanya 
per Joaquim Senties 

Mes a prop deis seixanta que no 
deis cinquanta, la memoria ja no 
m'es del tôt f idel i no em veig pas 
capaç de recordar tots els détails del 
XVI Rallye d'Alta Muntanya, esdevin-
gut ara fa tres mesos. Perô compliré 
encara una altra vegada amb l'encàr-
rec de la revista Muntanya d'escriure 
el reportatge sobre aquest darrer 
Rallye, i fent un esforç, alguna cosa 
en recordaré. 

Per exemple, recordaré un deis 
viatges de prospecció organitzadora, 
pels volts del setembre de 1973, 
quan vaig fer pujar un cotxe, que no 
era meu (per aixô el vaig fer pujar) 
per dos corriols parallels que anaven 
des d'Unarre,. f ins al peu de la barre
ra que tanca l'estany de la Gola, a 
l'oest del Monti-roig. Jo havia dormit 
molt plàcidament a la casa de Telè-
fons del poblet d'Unarre on, encara, 
una casa particular dona acoll lment i 
sopar (i suposo que també dinar) i, 
és ciar, tôt ho veia molt plàcid. I pen-
sava, que si els dos corriols parallels, 
es convertien de sobte en conver
gents o divergents, pobre cotxe! Em 
refereixo al que no era meu. 

Sortosament, el parallélisme deis 
dos corriols fou continu, i vaig arribar 
fins a l'estany de la Gola, des d'on, 
pujant cap a un coll que hi ha a l'es-
querra, de biaix, i després del col l , 
dérivant altra vegada cap al nord, ca
rena amunt, s'arriba al Mont>-roig, per 
la via mes fáci l , i mes airejada, enca
ra que no mes variada ni mes bonica. 

Ailí, al peu del de la Gola, hi acudí 
el dia del Rallye una ambulancia de la 
Creu Roja de Barcelona, perqué d'ha-
ver calgut evacuar algún accidentât, 
aquell és el camí mes ràpid i segur. 

Tôt aixô, dirán els lectors, tôt aixô, 
que hi té a veure, amb el reportatge 
del Rallye? 

No hi té gaire a veure, perô de-
mostra que el Rallye alMont>roig es 
va fer peí costat mes complicat i que, 
com sempre, la Creu Roja va complir 
espléndidament amb la missió d'ajut, 
que tant contribueix a l'éxit del Ra
llye. Ho veuen? Recordant per ací i 
recordant per allí, anirem aclarint ¡ 
explicant. Un altre exemple: recordó 
que l'any passât vaig voler demostrar 

que el Rallye 1973, era el de la inti-
mitat, perquè no hi havia gorres de 
plat ni uniformes, ni acompanyants, 
etcètera. 

Doncs, aquest any, no hi havia ni 
federatius, ni présidents, ni res mes 
que eis que feien el Rallye i eis que 
el feien fer. Encara mes int imitat. Re-

cordo també que, quan un servidor 
(ara si que parlo deis dies del Ra
llye) va deixar el cotxe aparcat amb 
totes les condicions de seguretat pos
sibles (perqué aquesta vegada era el 
meu) al f inal de la pista en bon estât 
que puja des de Tavescan f ins a les 
cases de Graus, al peu de la presa, 
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El campement del XVI Rallye de Muntanya, 

a la pietà Palomera. < 

Dos equips vorejant el llac, encara glaçât, 

de la Gallina, al peu del Mont-roîg. • 

i va començar a caminar les dues ño
res de corriol que passant per entre-
mig de les bordes de Noarre, porta 
f i ns 'a la pleta Palomera, on hi havia 
el Campament del Rallye, i veia les 
nuvolades que d'arreu semblaven con
vergir al damunt deis nostres caps, i 
no pas per fer-nos mes tr iomfants, 
pensava que, si venia aigua, els po
bres participants del Rallye als quais 
toqués el torn de nit, la passarien 
negra, perqué els senyals de pintura 
blanca que anàvem deixant per iden
t i f icar el camí, se n'anirien a passejar 
junt amb l'aigua, ja que és sabut que 
l'aigua i la pintura «Miguen» molt bé. 

Un altre record és de quan una 
tamborinada, anunciadora de les que 
caurien mes tard, ens aplegà arran 
de les teulades d'algunas bordes de 
Noarre, que alguns estiuejants de 
Lleida i de Barcelona han convert i t en 
senzills perô élégants xalets. Men-
trestant, jo pensava: «Que bé que hi 
estaries, dintre d'una de les cambres 
d'aquests xalets, on hl deu haver 
una bona llar i, a mes, un bon Mit amb 
un bon mátalas». 

I aixo si que també ho recordó: 
Que durant tota la nit, un servidor, 
junt amb altres servidors de la Mei 
del Rallye, entre el¿ quais destacaven 
unes servidores d'una bona fe a pro-
va de son i de tamborinades, que du
rant tota la nit, deia, aquella colleta, 
sensé llar de foc ni bons Hits, anà
vem fent tota mena de coses alter-
nades: jeure, aixecar-se, mirar el re-
llotge de control , demanar ful ls de 
ruta, fer-hi anotacions, fer signar, 
prendre notes en altres papers, mirar 
el rel lotge de control , jeure, beure 
aigua, o café, aixecar-se, mirar al de-
fora de la tenda, per si el fanal de 
salvament funcionava, jeure, etc. 

I mentrestant, els pobres equips, 
que no varen veure ni un sol senyal, 
per mes f luorescent que fos la pintu
ra, i que també s'aixoplugaven alter-
nativament sota les teulades de les 
bordes de Noarre, anaven veient el 
camí amb la claror alternativa deis 
l lampecs, i anaven arribant f ins al fa
nal de salvament, anaven signant, s'a-
naven mullant, i preguntaven, els po
bres: «On podem posar la tenda?» o 

bé, «on tenim els companys?... o la 
tenda?», però, ves que és cas, con
tents enmig de tot, contents i satis-
fets , perquè, al capdavall, no havien 
perdut el carni, i ja podien aixoplu-
gar-se def ini t ivament dintre la tenda, 
i aclucar els ulls, i fer una dormida, 
f ins a l'hora de -tornar-hi. 

I ara me'n recordo d'una altra de 
bona. Que sant Pere, segurament per 
festejar la seva diada, enviava de 
tant en tant una bona dosi de boira 
que, naturalment, era el que acabava 
de fer el pes. 

Després, i ja en el segon dia, que 
per alguns equips estava séparât del 
primer, per cine segons i t rès déci
mes, ja que arribaven, signaven l'ar-
ribada, signaven la sortida i sort ien, 
en el segon dia, ¿què va passar el 
segon dia...? 

Ah, s i , recordo que un servidor i 
una d'aquelles servidores de bona fe, 
vam decidir, després de dormir unes 
hores, anar a fer una excursioneta 
pels viaranys que els participants ha
vien de complir l 'endemà, cap a l'es-
tany xic, carni del cim de Montare-
nyo, uns recorreguts per l'antic carni 
del port de Tavescan, abans molt fré
quentât pels contrabandistes, entre 
prats i boscos i per pendents bas-
tant drets. 

Bé, recordó que arran de la sortida 
del Campament, vam passar pel cos-
tat d'unes cascades precioses, ben 
ateses aquells plujosos dies per la 
Mare Natura, i és la darrera cosa que 
vam veure, i tampoc no calia gaire, 
perqué ja es veien bé del Campa
ment, pero a cont inuado, les boires 
que pujaven pel riu amunt, des de 
Cuanca, i les que baixaven del port 
de Tavescan, en graciosos i rebus
cáis remolins, ara ens tapaven la vis
ta endavant, ara el terreny que trepit-
jávem, ara els llocs d'on veníem, ara 
aquells d'on veníem i aquells on aná-
vem. És a dir, una meravella. 

En vista de la poca vista que te-
nfem, i per no perdre l 'oportunitat 
de seguir compl int amb l'organitza-
ció, perdent-nos entre la boira, tor-
nárem avail, i aleshores es va acla-
rir tot el panorama i va t r iomfar el 
sol , que així que veié que ens dispo-
sávem a prendre' l , es va amagar dar
rera d'una cortina d'aigua, mes tard 
convertida en pedregada, mes tard 
substituida per la boira i, f inalment, 
altra vegada el sol, amb alternatives 
de menys importancia, de boira i rui-
xadets. 

És ciar, que aqüestes rí tmiques i 
discontinues inclemencies, foren tam
bé experimentados pels equips parti-
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Pels vessants nevats, ascendint al pic 

Major de la Gallina. Y 

cipants, que es dir igien per la vail de 
la Roia de Mollas cap al Mont-roig I 
altres cims facultat ius com el Ven-
tolau i el de la Gallina, pels terrenys 
mes o menys plans de la pleta del 
Fangassal, i després per les curioses 
canals obertes entre la pedra, pels 
corrents d'aigua, les glaçades hiver
nais, o fenômens geologies, que han 
convert i t aquesta regió, en una de 
les mes desconegudes, pero mes in
téressants del Pirineu cátala. Podríem 
dir que d'aquestes canals menen al 
Mont-roig,una sí, i totes les altres no, 
per la qual a f i rmado es pot compren
dre, que alguns equips, perduts entre 
le boira, o haqueren de plegar, o per-
deren molts minuts ¡ punts. 

A part dels primers metres, la vail 
és oberta, i a part les canals falses, 
seguint pels estanys de la Gallina i 
tot un rosari d'altres, es va fàci lment 
al col let al sud del Mont-roig i des
prés al c im. Pero com que aquí no 
val allô que els arbres no deixen veu-
re el bosc, perqué no hi ha bosc, va 
venir la boira i va encarregar-se de 
no deixar veure els c ims. 

Tot aixó vol dir, que encara que els 
temps concedlts no eren gaire jus
tos, malgrat la temença que cada any 
apareix entre els organitzadors quan 
es comproven sobre el terreny, degu-
da al fet que una cosa és anar-hi sen
se cap l im i tado d'horari, i anar co-
mentant les belleses d'aquesta terra 
tan nostra (i tant de tots els a l t res) , 
i anar fent fotografíes i aquí m'as-
sec, i allí reposo, i una altra cosa, és 
anar-hi el dia del Rallye, com a equip 
entrenat i de cara al rel lotge.. . 

Per on anava jo, ara? Sí, sí, per 
l 'explicació que si bé els temps no 
eren justos, i el terreny no gaire di
f íc i l , les condicions atmosfériques 
per un costat, i l'arribada al Campa-
ment de molts equips amb molts 
minuts sobrers, per l 'altra, signif i
quen que la preparado ¡ les facultats 
d'aquests equips, gairebé el cinquan
te per cent deis part icipants, foren 
¡mmillorables. 

També tinc ara un altre record, d'a-
quest segon día: un record l leig. Per
qué recordar que ara fa dos anys, un 
equip, per cert del CENTRE, es va se

parar entre s i , durant el recorregut, 
per diferencies de cr i ter i , i els seus 
components arribaren al f inal , cadas-
cu peí seu costat, no és cap record 
bonic, i recordar que l'any passat, ja 
foren dos els equips que acabaren 
com el rosan de IAurora , tampoc 
no és agradable. 

Pero el record d'aquest any, el re
cord de veure que mitja dotzena 
d'equips, formats per joves munta-
nyenes, es feren tan escassament 
dignes d'aquet qual i f ícat iu, discu-

t int entre ells, f ins al trencament ab
solut, arribant per dist lnts camins, i 
amb molts minuts de separació entre 
cadascun deis t res, I sense ni donar 
explicacions a l 'organització, i f ins i 
tot abandonant també el Campament 
per separat, ja cap a la civi l i tzació 
deis part i ts de fútbol , que segura-
ment enyoraven, aixó ja resulta, cre-
guin-me tots eis que em liegeixen, 
l leig, t r is t , avorrible i dépriment. El 
tercer i darrer dia ja fou mes tran
qui l . Almenys, jo no recordo res d'ex-
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Un moment de repos vora el llac de Mariola, 

també cobert encara de glaç. y 

traordinari. És ciar que, tenlnt tan po

ca memoria.. . Suposo que tots els 

que acabaren bé el segon dia, deu-

rien acabar bé també el tercer recor-

regut, que tothom va quedar cansat, 

pero content d'haver estat en una re

gió, que molts deien d'haver visi tat 

abans, encara que la veien per pri

mera vegada. (Ja saben com és mol-

ta gent, que confon el Roig amb el 

Negre, segurament per haver-los vist 

junts massa vegades.) Suposo que el 

diñar de comiat del Rallye va ser com 

tots, amb xivarr i , résultats i una mica 

de parlaments de senyors importants 

dintre del que es porta a muntanya, i 

poca cosa mes. 

A i , Senyor, sí que recordó una co

sa mes: que l'any passât, el tíquet 

del dinar costava mes del doble del 

d'enguany. Dones bé, dues coses in

comprensibles: a) Que costant la 

meitat que l'any passât, els reuníts 

fossín els mateixos o menys que 

l'any passât, b) Que malgrat l'aug-

ment deis «crus», que no té res a 

v e u r e a m b e l s c a n e l o n s , p e r o q u e 

t a m p o c no t é res a v e u r e a m b e l s t e -

l é f ons i e l s c i n e m e s , l 'Ho te l de Ri

bera de C a r d o s , f o s t a n c o n s i d e r a t . 

C o s e s de la v i d a . 

Classificació 

Medalla d'or (1.400 punts) 

Enric Vidal, Gabriel Obiols, Ramón 
Farras, del SEDIS Muntanya, de la Seu 
d'Urgel l ; Genis Maezo, Josep Salvado, 
Josep M. Soriano, del SEDIS Muntanya, 
de la Seu d 'Urgel l ; Vicenc Soto, Lluís Mo
rales, Santiago Barnils, del Club Munta-
nyenc Sant Cugat, de Sant Cugat del 
Val les; Josep M. Soto, Josep M. Navarro, 
Josep Cardella, del Club Muntanyenc 
Sant Cugat, de Sant Cugat del Val les; 
Josep M. Gómez, Miquel Garrel l , Román 
Monter , del Club Muntanyenc Sant Cu
gat, Sant Cugat del Val les; Anton i Masa-
na, Marcel Mi l le t , Xavier Mi l le t , del Club 
Muntanyenc Sant Cugat, de Sant Cugat 
del Val les; Ferran Herrero, Ricard He
rrero, Ferran Ibáñez, Unió Excursionista 
de Catalunya, de Barcelona; Francesc 
Guix, Joan Miró , Jordi Sola, de la Unió 
Excursionista de Catalunya, de Barcelo
na; Joan M. Vilaplana, Andreu Sorrosal. 
Xavier Martínez, de la Unió Excursionista 
de Catalunya, de Barcelona; Josep Sáez, 
Ambrós Bíel, Josep A. Benítez, de la Unió 
Excursionista de Catalunya, de Barcelona; 
Josep Sicart, Antoni Ruiz, Josep M. Ló
pez, de la Unió Excursionista de Cata
lunya, de Barcelona; Félix Rodríguez, He-
rich Herbolzheiner, Emil Herbolzheiner, 
de la Unió Excursionista de Catalunya, 
de Barcelona; Cese Marcet , Jaume Pa
gos, Pere Abel la, del Centre Excursio
nista de Rubí, de Rubí; Antoni Esteban, 
Miquel Miranda, Eulalia Fuentes, del 
Centre Excursionista de Rubí, de Rubí; 
Salvador López, Josep Tapias, Jordi Co-
romina, de l 'Agrupació Excursionista de 
Catalunya, de Barcelona; Miquel A. Mar
tínez, Josep Fluviá, Francesc Estanyol, 
de l 'Agrupació Excursionista de Catalu
nya, de Barcelona; Francesc Carbonel l , 
Joan Boronat, Pere Freixes, de l 'Agrupa
ció Excursionista de Catalunya, de Reus; 
Josep Lerín, Antoni Andrés, Isaac Pue-
yo, del Centre Excursionista Tarragona, 
de Tarragona; Ramón Cases, Miquel A. 
Curt i les, Pere Esquerre, del Centre Ex
cursionista Tarragona, de Tarragona; Jo
sep M. Mol inos, Pere Mi l la , Jordi Rius, 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
de Barcelona; Jordi Iranzo, Lluís Vinsac, 
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Un control dalt el cim de Montarenyo y 

Conrad Blanc, del Centre Excursionista 
de Catalunya, de Barcelona; Enric Font, 
Xavier Gregor i , Agust í Ordeix, del Cen
t re Excursionista de Catalunya, de Bar
celona. 

Medalla de plata (entre 1.399 i 
1.210 punts) 

Joan Potes, Josep Ll. Estades, Antoni 
Saladit, de l 'Hispano Ol ivet t i Secció Es
port iva, de Barcelona; Josep Oriol Solé, 
Nuria Solé, Josep M. Samsó, deis Lluí-
sos de Gracia, de Barcelona; Enric Solé, 
Josep M. Solé, Ignasi Rafanell, deis 
Lluísos de Gracia, de Barcelona; Jacint 
Cucurul l , Josep Ysas, Joan Zapatero, del 
Centre Excursionista de Rubí, de Rubí; 
Jaume Blay, Montserra t García, Joan 
Boada, del Club Gimnást ic Barcelonés, 
de Barcelona; Manel Espuny, Jordi Fer-
ret, Lleonard Calaf, del Centre Excur
sionista Tarragona, de Tarragona; Miquel 

A. Fernández, David Ibern, Antoni Ra
mon, del Centre Excursionista Poblet, 
de Barcelona; Josep R. Sabrià, Salvador 
Baig, Francese Jasaneda, de l 'Agrupació 
Excursionista Talaia, de Vilanova i La 
Gel t rú . 

Medalles de coure 
(menys de 1.200 punts) 

Joaquim Isant, Xavier Mila, Josep M. 
Griera. del Foment Excursionista de Bar
celona, de Barcelona; Joan Mest res , Mi
quel López, Emili Rovira, del Centre Ex
cursionista de Catalunya, de Barcelona; 
Josep Farra, Joan Ribera, Nuria Figue-
ras, del Centre Excursionista de Cata
lunya, de Barcelona; Joan Toledano, Joan 
Ferrer, Antoni Campi l lo, de l 'Agrupació 
Excursionista Talaia, de Vilanova i La 
Gel t rú ; Isabel Romeu, Assumpta Baig, 
Tina Moya, de l 'Agrupació Excursionista 
Talaia. de Vilanova i la Ge l t rú ; Ramon 

Mart í Josep Blanes, Josep Planas, de 
l 'Agrupació Excursionista Talaia, de Vi
lanova i la Gel t rú. 

Premis especiáis 

Primera femenina: Eulalia Fuentes, del 
Centre Excursionista de Rubí. Primer 
equip femení: Isabel Romeu, Assumpta 
Baig i Tina Moya, de l 'Agrupació Excur
sionista Talaia, de Vilanova i la Gel t rú 
Classificat mes veterá: Emili Rovira (63 
anys) , del Centre Excursionista de Ca
talunya. Equíp mes veterá: Joan Mes-
t res, Miquel López, Emili Rovira (149 
anys) , del Centre Excursionista de Ca
talunya. Entitat amb mes equips classi-
ficats: Unió Excursionista de Catalunya, 
de Barcelona (6 equips) . Equips inscr i ts : 
62; sor t i ts : 58; ret i rats i desqual i f icats: 
19 (1er. dia) i 3 (2on d ía) ; classif i -
cats: 36. 
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Arbres descomunals en el nostre paisatge 
per Ramon Vinyeta 

Vegeu el capítol ELS ROURES, 
inserit en el num. 669. 

II. — ELS FAIGS 

El faig, (fagus si lvát ica), és un 
arbre que per viure i propagar-se ho-
mogéniament necessita unes condi-
cions cl imátiques ben determinades, 
dl ferentment d'altres especies tan 
generalitzades com son el pi, el roure 
i l'alzina, les quals, grades a llur ca-
pacitat d'adaptació, están presents i 
es propaguen, en mes o menys pre
ponderancia, en comarques tan dife-
rencíades cl imáticament com son, 
per exemple, el Maresme; la Segarra 
i la Cerdanya. El faig, altrament, no-
més viu esplenderosament en indrets 
d'elevat índex pluviométric, superior 
ais 800 l i tres per m. 2 i a una alt i tud 
per damunt deis 700 m, la qual deter
mina una temperatura mitjana relati-
vament freda. D'aquí ve, dones, que 
el faig es t robi , en relativa importan
cia, a les obagues deis conjunts mun-
tanyosos en els quals imperin les 
aíludides condicions cl imátiques com 
ara el Montseny, les Guil leries, el 
Collsacabra, el Ripollés i la Garrotxa, 
és a dir, en el nervi orográfic que 
assenyala el centre de la Catalunya 
húmida. 

En menys preponderancia i notó-
riament barrejat amb altres especies, 
el faig també es troba a les comar
ques pirinenques del Berguedá, el 
Solsonés, la Cerdanya, l 'Urgellet, els 
Pallars, el Ribagorga i la Valí d'Aran, 
pero enlloc d'aquestes comarques no 
forma boscúries tan extenses i ho-
mogénies com, per exemple, la fage-
da de Santa Fe del Montseny, o la 
baga de Curull en el Ripollés. 

I feta excepció d'algun exemplar 
escadusser, a causa dels factors cl i-
mátíes suara explicáis, tampoc no hi 
ha faigs a les muntanyes de Sant 
Llorenc del Munt, Montserrat i, 
menys encara, a les serres tarrago-
nines del Montsant, Prades i la 
Llena. Altrament, es troben algunes 
clapades de faigs a les obagues deis 
Ports de Beseit, grácies al fet que el 
massís rep un bon contingent d'ai-
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Gairebé al cim de Comanegra, al vessant que dona al 
Vallespir. vàrem descobrir aquest faig excepcional que 
té mes de 5 mètres de périmètre. 4 + 

Aquest faig centenari, de mes de 4 mètres de périmè
tre, rep. isolât, les batzegades dels temperis, situât en 
un cap de carena de la serra de Monars, a l'Alta Gar-
rotxa. 

La Fageda d'en Jordà, a prop d'Olot, és l'unie bosc de 
faigs que hem localitzat a Catalunya situât a menys de 
700 mètres d'altitud. Les condicions litologiques del ter-
reny i l'index pluviométrie superior ais 1.000 m anuals 
justifiquen la seva presencia. ^ y 

Al damunt de Sant Nazari de la Vola (Osona) hi ha la 
coma de la Grevolosa on els faigs viuen en unes con
dicions climatiques adients. D'aqui ve que siguin tan 
corpulents tal com es mostren a la fotografia. y 

Aquest és el faig mes gran i formós que hem localit
zat a les Guilleries. Voreja la nova carretera que porta 
a Validara. Per això té tants admiradors. 



gües proporcionades pels frequents 
temporals de llevant. 

El faig, com a element integrant 
del paisatge, té tres formes de ma
n i fes tarse. En els llocs on consti tueix 
bosc homogeni, el tronc s'enfila rec-
t i l in i i exempt de ramatge a les parts 
inferiors. En aqüestes condicions 
creix considérablement, i aquests 
exemplars son els mes preter i ts i 
valorats en l'explotació forestal . En 
aqüestes zones de bosc espès els 
arbusts de sotabosc gairebé no exis- ' 
teixen corn a consequència de la 
nulla radiació solar. En els cims dels 
carenars i ens els indrets poc arre-
cerats, l 'efecte dels elements atmos-
fèr ics els colltorça o malmet i no els 
permet sino una vida molt precaria 
i un aspecte ben desfigurat. Pero allá 
on s'ofereix amb la máxima magnifi
cencia i ufanor, mostrant tota la seva 
capacitat de desenrotl lament i d'ex-

pansió, és en els indrets a bona al
tura, ja no tan humits i ombrívols, on 
creix l l iurement ais quatre vents i un 
xic aïllat d'altres exemplars que II 
podrien minvar o disputar el seu «hin
terland» atmosfèric o espai v i ta l . 
Exemplars d'aquesta mena, que es 
destaquen d'un bon tros lluny per la 
pompa de llur extensa i estética 
capeada son molt abundants en els 
confins o entremig deis pasturatges 
on amb llur presencia assenyalen una 
f i ta en el carni. Quan un hom transita 
per llur vora, resta admirât de tan ga
lana presencia i f ins se sent l ' impuls 
de reverenciar-los i redossar-s'hi 
breus instants per heure l'empar de 
llur extens brancatge. Des del punt 
de vista ornamental, ben dif íci l és de 
trobar un arbre que com el faig tan 
bé s'agermani amb el paisatge i de
noti per eli sol tan exquisida bellesa. 

Les fotografíes adjuntes donen tes

t imoni d'alguns deis mes bells exem
plars que hem localitzat en les dis
t intes comarques de la Catalunya hú
mida. En aquest cas les imatges se
rán prou mes eloqüents que les pa-
raules. 
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Flors de muntanya 
per Ramon Pujol i Alsina 

Avui us desitjo parlar d'uns quants 
l l ibres de f lors que han anat arribant 
a les meves mans aquests darrers 
mesos. Tots son intéressants, i us en 
fare un breu resum. 
Mountain Flowyrs of Scandinavia. És 
un l l ibret de format réduit (11 x 15 
c m ) , per a dur-lo a la butxaca. Text 
en angles, per Olav Gjaervoll i Rei-
dar Jôrgensen. Dibuixos en color, me-
ravellosament f idels, de Dagny Tande 
Lid. Descripció abreujada de l'habitat 
de les f lors de muntanya, i de llur 
biologia, immigració, distr ibució i co-
munitat de plantes. Petits mapes mos-
trant la distr ibució de la Campanula 
rotundifolia, l'Artemisia norvègica, i 
l'Arnica alpina. 

Fleurs de Montagne. Obra d'Anthony 
Huxley. Versió francesa de Lue Bru-
nerye. Format de 13 x 18 ' / 2 cm. 1175 
plantes reproduïdes, de les quais 884 
a tot color, dibuixades pels art istes 
Daphne Barry i Mary Grierson. Text 
documentadissim. Llibre recomana-
ble per a dur-lo a la motxi l la tots els 
bons aficionats a la botànica. 
Petit guide panoramique des herbes 
medicinales. De Hans Fluck en versió 
francesa de Charles Béguin. Format 
agradable (12 x 17 V2 c m ) . Dibuixos 
en color, molt f idels, de Rita Jaspu-
ren-Shib, de 180 plantes medicináis, 
amb descripció, habitat, recoll ida, cul-
t iu , principis actius, i ut i l i tat de cada 
una d'elles. Al f inal del l l ibre hi ha 
una Mista de les malalt ies suscepti
bles d'esser combatudes amb les 
plantes medicináis. Segueix després 
l'index alfabètic amb els noms vul-
gars i c ient i f ics de les plantes des-
cr i tes. 

Flowers of South-west Europe, a field 
guide. Obra d'Oleg Polunin i B. E. 
Smythies. Magnif ie l l ibre (22 x 55 
c m ) , complement indispensable de 
Flowers of Europe, a field guide. (D'a-
quest ll ibre fa poc temps ha sort i t 
una edició en Mengua castellana.) 

En aquest Flowers of South-west 
Europe hi ha més de 2400 plantes des-
cr i tes, de les quais 351 ens són mos-
trades en reproduccions a tot color 
de fotografíes preses «in si tu», i 138 
en f idel íssims dibuixos en blanc i ne
gre fets per Barbara Everard i Jill 

Smythies. Hi ha també 18 mapes di-
buixats per John Callow, demostra-
t ius de la distr ibució de les plantes. 
Els mapes en color de les entreco-
bertes, molt intéressants, són obra 
de John Callow i John Dawson. Per a 
nosaltres és una obra plena d' interés, 
ja que cobreix tota Tarea hispano-
portuguesa, i bona part de la Franca 
del sud-oest. 

Deixem els l l ibres, i seguim amb 
les nostres f lors de muntanya. Heus 
aquí les d'avui: 
Gentiana ciliata L. Gencianàcia. Nom 
vulgar. Gencianeta de tardor. Peren
ne, rizoma pr im, t i ja de 10 a 20 cm, 

dreta, f lexuosa, angulosa, fullosa f ins 
a l'àpex; tul les lanceolato-linears, 
agudes, d'un verd apagat, f lors bla-
ves, grandetes (de prop 4 cm de 
llarg) terminais, sol i tàries amb el cal-
ze acampanat quadri f id, corolla igual-
ment acampanada, profundament qua-
dríf ida, amb els lôbuls oblongs i ci-
l iats. No és una f lor fácil de trobar, 
perqué no és gaire abundosa. Comen-
ça a f lor i r a l'agost, i f ineix a l'octu-
bre, en els pasturatges, boscos escla-
rissats i pedregosos del nostre Piri-
neu i Pre-pirineu. El dibuix correspon 
a un exemplar col l i t a la vall de Car
iât (Setcases) a començaments d'oc-
tubre. 

Centiana campestris L. Gencianàcia. 
Anual, d'arrel prima i t i ja de 5 a 20 
cm, dreta, angulosa, simple o rami
ficada, ful les d'un verd fose, les basi-
lars transovades, en rosetó, les cau-
linars ovato-lanceolades, agudes, amb 
tres 0 més nervis; f lors d'un viola 
fose, rarament blanques (jo n'he tro-
bat algunes vegades, corn també de 
rosades), grandetes, d'uns 3 cm, en 
cimes bipars paniculades, peduncles 
més curts que les f lors; calze part i t 
en quatre divisions, corolla acampa
nada dividida en quatre lôbuls ovato-
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obtusos, barbada a la gorja. Florida 
de finals de juny fins a setembre, en 
gran abundor als pasturatges del Piri-
neu i Pre-pirineu. Fa uns quants anys, 
quan la Molina era un peti t paradis, 
era un goig de pujar tranquiHament 
pel coster de la pista «Standard», f ins 
a coll Sisè perquè era un jardi se-
guit d'aquestes boniques gencianetes. 
L'excès de carreteres, pistes, aparca-
ments, construccions, etc., van mal-
metent-nos tot el que resta de bell i 
délicat a la muntanya. El dibuix cor-
respon a un exemplar coll i t prop de 
la font del Sauc (Setcases) a darrers 
ae juny. 
Gentiana Pyrenaica L. Gencianàcia. 
Perenne, amb el rizoma curt que pro-
dueix t iges f lor i fères de 3-7 cm, as
cendents, unif lores, ful loses, ful les 
lanceolato-linears, peti tes, consis-
tents, f lors d'un viola força intens, de 
2-3 cm, sol i taries, curtament pedun-
culades, calze ci l indric, quinquelobu-
lat; coroHa hipocrateri forme, doble 

Marga que el calze, quinquelobulada, 
de lòbuls ovato-obtusos. Florida de 
finals de juny a primers d'agost en 
tots els alts pasturatges de la serra-
lada pirinenca. La Gentiana Pyrenai
ca, és molt vistosa, perquè sempre 
s agrupa fent peti ts jardins de 5 a 9 
f lors, almenys, i damunt del glevatge 
és una nota de color que es remarca 
immediatament. Passa exactament el 
mateix amb la Gentiana Verna, si bé 
aquesta fa els agrupaments mes nom-

brosos (15 a 20 f lo rs ) . Una consteHa-
ció d'estrelletes blaves. Quina mera-
vella! El dibuix correspon a uns exem
plars col l i ts al Cap de Rec (L ies) , a 
comengaments de juny. 
Malva moschata L. Malvada. Nom 
vulgar: malva. Perenne, tronc de 30 
a 60 cm, dret, rodó, ramif icat, un poc 
erigat o pubescent; ful les peciola-
des, totes palmatisectes, estipules 
lanceolades; f lors sol i tar ies, rosades, 
calicle de tres fol iols l inears, ate-
nuats pels dos caps, pestanyoses, 
tan llargs com el tub del calze; co
rolla 2-3 vegades mes Marga que el 
calze, petals ovato-cuneiformes, es
cotáis, aquenispeluts Misos que es 
tornen negres a la maturi tat. Florida, 

juny-juliol en els prats, voreres de 
boscos i de torrents de la regió piri
nenca. El dibuix correspon a un exem
plar col l i t a la Molina ben a la vora 
del xalet del Centre, eis darrers dies 
de ju l io l . 

Globularia vulgaris L. Globulariàcia: 
Nom vulgar: herba del sarro, senet 
de pobre. Tija de 10-30 cm, herba

d a , dreta, simple a la f i , mes Marga 
que les ful les, amb nombroses esca
mes lanceolades, agudes, alternes, 
ful les basilars nombroses en roseto, 
grans, transovades, atenuades amb 
Marg pecíol acanalat, f lors d'un blau 
agrisat, calze molt pelut exter iorment. 
Florida de maig a novembre, segons 

I'habitat. Es troba correntment a les 
voreres de bosc o en llocs pedre
gosos del Pirineu, Pre-pirineu i serra-
lades secundarles. El dibuix corres-
pon a un exemplar col l i t a la serra 
del Verd (Berguedá) a f ináis de maig. 
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Eis darrers transhumants 
per Ernest Costa 

«Una, dues, t res. . . mil cent setan-
ta-dues.» El dit del majorai ha deixat 
d'assenyalar les ovelles una per una 
i Tamo dona la quantitat per bona. 
El clos on son tancades esta empla-
çat al capdamunt d'un petit serrât que 
tímidament emergeix de la monoto
nía orogràfica de la regió. Al nord, 
les quietes aiguës d'una de les pre
ses del Guadiana i al sud les del 
pantà del Zújar. Groes i blaus son els 
colors que envolten aquest tros de 
La Serena extremenya i és aquí on 
les ovelles merines han passât la hi-
vernada. Per Tots Sants, i prenyades, 
van davallar de les fresques pastu
res estiuenques de Gredos i ara, a 
la darreria de maig, es dísposen a 
emprendre el camí del nord. 

Altra volta, com fa cents d'anys, 
el bestiar ha estât comptât, els muís 
i l'euga carregats i els homes, amb 
un poc dissimulât neguit, están a 
punt per iniciar una vegada mes la 
pesada ruta que els portará a Cas-
tella. Els mateixos moviments, les 
mateixes paraules, els mateixos ges
tos s'han anar repetint, immutables, 
al llarg deis segles. 

Quan tot esta llest per emprendre 
la marxa, l'aire f i , gairebé fred, de la 
matinada ha donat pas a una atmos
fera calida i encalmada. Queda al 
nostre darrera i dalt del serradet la 
modesta construcció de teulada a dos 
vessants, on han viscut els pastors 
durant l'hivern i on han nascut les 
ovelles joves. A la tardor, tot just 
arr ibats, se separen els máseles de 
les femelles, i aquest grup encara es 
divideix en «borras», ovelles nascu-
des l'any anterior, i les restants. Al 
cap de pocs dies, a mitjan novem
bre, comença la «paridera»; cada nit 
després de sopar el pastor o el sagal 
dona diverses voltes a la pleta per 
veure si les ovelles que van naixent 
están bé. 

Malgrat que la relació mare-fill es 
posa ràpidament en funcionament, es 
donen casos en qué aquesta rebutja 
la nova ovella. Llavors la mare és Mi
gada i posada junt amb aquelles a les 
quais s'ha mort la cria o a les quals, 
havent-se-li mort, se n'ha donat una 
altra i no la volen. 

També es Miga i separa aquella que 
junt amb una altra que té poca llet 
han de criar el mateix peti t . 

En fer-se de dia és el majoral qui 
fa les «migas», pa fregi t i greix per 
a tots. Una vegada han esmorzat van 
a la pleta a «achicar», o sigui treure 
les ovelles parides aquella nit. Aques
ta tasca está encomanada al majoral 
i no entra al recinte ningú mes que 
el l . 

I el mateix matí s'acostuma a se-
nyalar els animáis i a formar grups, 
«atajos», normalment unes tres-cen-
tes mares amb els seus f i l is , que son 
ll iurats a mans del pastor anomenat 
«mansero», que és, des d'aquest mo-
ment, qui en tindrá cura. 

L'amo, el guarda a l'esquerra i el 
gos d'atura al mig, veuen com el ra-
mat s'allunya prats enllá. El sol cau 
sec com una fuetada i, lentament, ca
da un deis homes —son t res— pren 
les seves posicions i les fa prendre 
al bestiar que f ins ara ha caminat 
anárquicament. La marxa ja está ini
ciada i no es pot aturar sota cap pre-
text. Cal seguir el camí ramader, el 
«cordel», i no és possible romandre 
hores en un mateix lloc, car l'herba 
s'acabaria. El temps just per a des
cansar i dormir. No s'hi valen pluges, 
trons, calor o cansament; el bestiar 

no pot aturar-se i cal seguir la ruta. 
I el responsable d'arribar a lloc amb 
el bestiar en bones condicions i en la 
seva total i tat, és el majoral. De les 
seves décisions depèn l'èxit o el fra
cas de l'expedició. 

El nostre majoral es diu Alejandro 
i és un home enamorat de la seva 
feina. És casât, encara que sembla 
mes veli té 49 anys, i muller i dos 
f i Ils. Normalment, i per elementals 
raons d'estratègia, el seu Hoc és al 
final de la comit iva; aixî no se II es-
caparà cap détail. 

Qui va al davant és el «manse
ro» i és el segon en importància. La 
seva missió és conduir el bestiar. Ha 
de conèixer la ruta, car a moments 
la carrerada és molt poc marcada o 
bé s'enforca amb altres. El «manse
ro» és l'home que sempre porta a les 
butxaques uns bons trossos de pa; i 
aquesta és la seva arma mes impor
tant. A punta de dia, després d'haver 
dormit, cal que el bestiar es posi en 
carni, operació força mes complicada 
del que pot semblar de beli antuvi. 
Primer el «mansero» cridarà els mar-
rans amb potents xiulets i, després, 
tot iniciant la marxa, els mostrare un 
tros de pa. Un a un segueixen l'home 
i tot darrera van alçant-se les ovelles 
que segueixen els marrans. El res-
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Un altre cop, corn fa cents d'anys, el bestiar 

ha estât comptât, els mu/s I l'euga carre-

gats I. els homes, amb un mal dissimulât 

negult, disposats a Iniciar la ruta de Castella. 

El majorai, l'Alejandro, el responsable de la 

marxa, té 49 anys però sembla mes veli. 

Es un home enamorat de la seva feina. • 

sort ja està disparat i gràcies al gre-
garisme d'aquests animáis aviat tots 
estaran dempeus i fent carni. 

El «mansera» del nostre ramat és 
en Manuel, vest i t amb camisa blanca 
i granota biava de mecànic, de quan 
traballava en una fábrica de Mataró. 
Va marxar-ne perqué allí era una pe
ga més del compl icai engranatge la
boral d'una gran empresa i sí bé aquí, 
a casa seva, la felna és dura i mal 
pagada, almenys no és un element 
anònlm sino que es pot sentir més 
responsable del seu trebal l . Encara 
que eli sempre dirà que va marxar-ne 

perqué les aigües no li provaven. En 
canvi la seva muller li insisteix de 
retornar a ciutat en recerca d'un nou 
treball i e l i , abans de part i r cap al 
sud, li va prometre que potser sí que 
aquest seria l 'ult im viatge. 

El tercer en importancia és el pas
tor. Es diu Juan, té cinquanta anys i 
ais dotze ja era sagal i menjava pa 
amb oli per esmorzar, pa amb oli per 
dinar i pa amb oli per sopar. Les fac-
cions, encara que agradables i suaus, 
son les de la derrota i el cansament; 
porta barret de palla com els altres i 
té les espatlles notablement carrega-

des. La seva missiô principal esta a 
vigi lar la marxa dels animais. Que 
no s'apilonin massa, que no s'escam-
pin, que no envaeixln els sembrats 
veïns. 

Encara fa ben pocs anys que a les 
comit ives de transhumants hi f igura-
va un segon pastor i no cal dlr que el 
sagal, o sigui el rabadà. Anar a bus-
car aigua, llenya i fer foc, eren feines 
sèves. 

Carregat al Nom dels muls duem 
un gros pernl l , pa i café portuguès 
portât de contraban. Aquest sera l'ali
ment base al llarg dels onze o dotze 
dies que duri la marxa. La resta del 
menjar, taronges, sardines de llauna, 
v i , l 'anlrem comprant als pocs pobles 
pels quais passem o a aquells que 
ens quedin a prop. Avui mateix, pri
mer dia de camî, el majorai s'arri-
barà a Talarrubias, vi la d'uns 4.000 
habitants i reguerots d'aigua bruta i 
pesti lent que fan de claveguera. El 
blanc de les cases mossega els ulls 
i els carrers son buits. Solament a 
les peti tes ombres que es comencen 
a projectar, alguna dona, gairebé sem-
pre endolada, treu la cadira i s'hi as-
seu per cosir o fer conversa amb la 
veïna. Darrera el majorai i el rue que-
da un peti t nûvol de pois lleugera-
ment alçat pel cansat caminar de 
l 'animal. El camî puja i baixa petits 
Noms monôtonament. Fràgils tortu-
gues i llargandaixos de treballada pell 
verda estan mig endormiscats sota el 
poderôs sol de les dues del migdia. 

A la matinada i quan la tarda eau, 
o sigui durant les hores de més fres-
ca, és quan els animais caminen mi-
llor i més de pressa. És llavors quan 
cal aprofi tar al màxim el temps i fer 
més camî. Per aixô els vespres s'a-
costuma a parar al vol tant de les 
deu, en aquella hora que els estels 
ja han subst i tuï t les darreres i allar-
gades clarors de la dllatada posta d'a-
questes terres. És l'hora d'escoll ir el 
Hoc menys ingrat per a passât la nit, 
aplegar el bestiar, descarregar els 
animais de bast, abrigar-se perquè ha 
refrescat, fer una queixalada i esti-
rar a terra les mantes, cada any un 
xic més velles, esfilagarsades i sar-
gides, embolicar-s'hi i disposar-se a 
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Un cop iniciada la marxa no es pot aturar 

sota cap pretext. y 

El "mansero", el segon en ¡erarquia, i el 

majorai, en un moment de repos. y y 

dormir sempre amb una orella a punt 
de copsar la mes petita fressa anò
mala. Aquesta nit ha calgut llevar-se 
en sentir els cr i ts d'una salvatgina. El 
llop, ha dit el majorai. Encara que 
sembla dubtar-ne, car malgrat que 
aquests paratges n'estaven plens fa 
tan sols dotze anys, ara feia temps 
que no en sentia cap. 

Quan tot just l'estelada es comen-

ca a apagar cal llevar-se, treure's la 
humitat del damunt, encendre foc i 
preparar un gros ansat amb café, car-
regar altre cop els muís, mostrar el 
pa ais marrans, i tornar a fer camí. 

Quan els raigs del sol deixen d'es-
quit l lar per damunt de les ovelles i 
aqüestes ja amaguen el cap a l'om-
bra de les anques de la que teñen al 
davant, ais volts de les nou, farem 

una aturada per esmorzar, i al migdia 
una altra de mes Marga per dinar i 
fer migdiada. A mitja tarda tornarem 
a emprendre la marxa i ja f ins a la 
nit. 

Sovint trobem basses o pous que 
amb l'ajut d'una petita deu i de la 
pluja sempre son plens i serveixen 
per a apaivagar la set. No hi fa res 
que damunt l'aigua hi hagi una crosta 
de Ilot ni que en suspensió hi pul-
lulin tota mena de bestioles mortes. 
<•—Las cucarachas no hacen na», diu 
en Manuel. Tot és qüestió de trencar 
el Hot, apartar-lo i aclarir l'aigua amb 
les mans. 

Avui , segon dia, travessem el Gua
diana per damunt la presa de García 
Sola i després haurem de seguir la 
carretera asfaltada una colla de qui-
lòmetres. L'asfalt està roent ¡ aviat 
caldrà treure algún eue que es farà 
al peu de mes d'una ovella. De tant 
en tant haurem de fer anar el bes-
tiar cap al migrât bosc de pins que 
ens envolta, perqué t inguin alguna 
cosa de menjar. Els cotxes son una 
constant preocupació pel majorai. En 
fer-se la presa el «cordel» va quedar 
soterrat per les aigües i ja ningú no 
va pensar a refer-lo. 

A mitja tarda TAIejandro decideix 
deixar la carretera i envair la propie-
tat que tenim a l'esquerra. El bosc és 
molt brut i és dif icultós fer-hi passar 
mes de mil caps. Però l'home alca el 
bastó i alhora que crida «por aquí y 
palante. Se ha acabao», comença a 
organitzar els moviments del ramat. 
Espígol de forta sentor, mareselva de 
délicat aroma, cirerers d'arboç, Men
t isele, romani, estepa, ginestel l , fo-
noll i l 'espectacular «piorno», una 
mena de ginesta de mata molt alta i 
f lors fràgi ls, ens acompanyen una 
bona estona. 

Però l'endemà, passât Valdecaba-
lleros, ens veurem obligats a retornar 
a la carretera, que ja no deixarem 
fins a l'hora de dinar en qué el ma
jorai decideix posar-se en un extens 
prat d'una finca situada a prop. És 
impossible fer seguir al cansat bes-
tiar pel fumejant asfalt. Aviat arriba 
un empleat de la finca que, garrot 
enlaire, ens diu que cal marxar, i de 
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Un moment de relaxament en la dura marxa 

cap al nord, seguint la carrerada o "cordel". 

Y 

Veri i fllferrades. Cal extremar la vigilancia 

sobre gossos / ramat. y • 

pressa, d'aquelles pastures. Ni l'ame-
naça d'avisar la Guardia c iv i l , ni el 
garrot hosti l , ni l'arronsada actitud 
del pastor i el «mansera», fan can-
viar la serenitat i ferma decisió pre
sa pel majorai. Han estât uns minuts 
tensos, però la veu de l'Alejandro no 
s'ha altérât i ara el ramat descansa i 
s'atipa mentre el mosso promet tor
nar i fer-nos fora. 

En Juan pensa que aquesta vida 
dura i ingrata ja no és per eli f que, 
el mil lor, ara que s'apropa la data per 
a renovar el contraete, que s'acostu-
ma a fer per Sant Pere i oralment, 
seria dir a l'amo que ha decidit no 
fer cap més viatge i que es quedara 
a casa a criar bestiar. Perqué del que 
està convençut és que mentre hi ha-
gi «bobos» com l'Alejandro i en Ma
nuel que davant de l'amo només aju-
pen el cap, hi haurà transhumància a 
peu i en les actuáis condicions. Per 
altra banda també aquests dos s'ado-
nen una vegada més que no tenen 
edat per a aqüestes trotades, per a 
dormir al ras i entornar la pluja i el 
sol. Potser fugir a ciutat? Per Sant 
Pere ho hauran d'haver decidit. 

Al port de San Vicente deixarem a 
la nostra esquena les arides i se
ques terres extremenyes i entrarem 
a les ja més humides de Toledo. Mal-
grat, però, l'aridesa i la sequedat, la 
flora és esplèndida. Només quatre 
gotes són suficients per a fer créixer 
ufanoses mates d'exquisides f lors. 
Els alzinars, força malmesos, mostren 
encara centenars d'exemplars de cap-
çada frondosa i soca robusta moites 
vegades recargolada pels anys i adop
tant les més capricioses formes. 
A molts ¡ndrets ICONA les talla per 
a plantar-h¡ eucaliptus i pins. Els pri-
mers hi arrelen força bé, però els 
pins viuran precàriament. 

Han passât dos dies i entrem ais 
terrenys duna finca que travessa la 
carrerada. A l'entrada de la propietat 
una portalada metàllica amb fiIfer
rada a la part superior i un rétol 
que en Metras majuscules diu «VE
NENO», ens dona la benvinguda. Hi 
ha estricnina escampada i és perillo-
sa. Cal vigilar el bestiar i Migar els 
gossos. Aquests no solament no com-

pliran la seva missió sino que dona
ran feina. D'aquesta manera anem 
fent camí quan ens apropem a gros
ses baluernes banyudes: són majes
tuosos cérvols de procedencia africa
na que són engreixats i tractats amb 
cura perqué pugin ferms i manyacs. 
A l'hora de la cacera cauran abatuts 
a dotzenes. 

Segueix el cel ciar i la calor in

tensa, pero avuí dinarem en un peti t 
oasi. Un pou sense tapar, d'aigua fres
ca i bruta, n'és el mot iu. Pereres, f i -
gueres i ceps emparrats, tot al vol t ; 
a sota, herba verda i alta, bon ama-
gatall per a les colobres. Sembla dia 
de festa i l'alegria que dona el pa-
ratge s'encomana a homes i bésties. 
Els gossos d'atura gairebé es colguen 
sota l'herba húmida, els rucs es re-
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Un clos réservât a la cacera. Hi creixen els 

cérvols, destinats a una mort irremeiable. 

• 

Un pastoret de vaques, de mirada trista I 

espantada, a qui la vida no somriu. • • 

bolquen per entre f lors blanques i 
grogues i les ovelles no estan immô-
bils com els altres dies a aquesta 
hora. En Juan i en Manuel f ins i tôt 
tenen el suf ic ient humor per a treure 
l'agilet i afaitar-se; i l 'Alejandro en 
Hoc de fer la migdiada opta per en-
cendre un bon foc i fer bastons amb 
una dotzena de perxes que ahir va 
tallar. Només hi reeixirà en très per-
què l'època no és gens propicia car 
la saba esta en moviment. 

L'endemà tôt haurà canviat i per 
camins polsosos i reguerots secs 
arribàrem cansosament al t r is t îss im 
poble de Navalmoralejo. A l'entrada 
una font i un carte l l : «AGUA NO PO
TABLE». I envoltades per la terrosa, 
assedegada i monôtona planura, lès 
cases del poble sensé un arbre o un 
matoll a cap carrer. Només terra pol-
sosa i el blanc enlluernador de les 
cases, i aquella decrepitud que sola-
ment poden donar els pobles sensé 
futur. Per que reposar un vidre tren-
cat, un fanal malmès, una porta que 
no tança, si potser demà ho hauran 
de deixar tôt? Quin demà hi pot ha-
ver per a un poble que no ha regis-
trat cap naixement en très anys? 

LAlejandro aprofita l'estada a Na
valmoralejo per fer, com cada any, 
una breu visita a don Cir i lo, l'home 
que una tarda de forta tempesta va 
obrir-l i les portes de casa seva; i 
també per comprar el diari «Hoy» de 
Badajoz, que anirà l legint plàcidament 
mentre eau la tarda i els conil ls 
corren esvalotats en sentir la remor 
del bestiar. A entrada de fosc, enèr-
gicament i sensé perdre la calma, 
arrencarà l'atapeïda f i l ferrada que 
ens barra el pas. Encara no ha mort 
del tôt l'antiga pugna entre el rama-
der i l 'agricultor. 

Al migdia ha nascut una ovella i 
ja s'ha incorporât irrtmediatament a la 
lenta perô constant marxa transhu
mant. Va l 'ûlt ima i sovint émet un be 
trencat i cavernes al quai respon ama-
tent la mare, que esta barrejada amb 
els altres caps, alhora'que se li apro-
pa, la llepa, es fan una carîcia al 
morro, i segueix el camî. A la nit cal 
matar una ovella a la quai s'ha infec
tât el braguer. El pastor li lleva la 

pell per portar-la a l'amo com a ga
rantía que l'animal no ha estât venut 
o esgarriat. Ni els gossos no volen 
la seva carn malalta. 

A Puente del Arzobispo, ja creua-
des les escasses i empastifades ai
guës del Tajo peí robust pont que ha 
donat nom a la població, en Juan i en 
Manuel, després d'un llarg regateig, 
venen un pareil de cabres de tres me-

sos i diverses ovelles. Formen part 
de la seva «excusa», o slgui els ani
mais seus. Fa trenta anys l'«excusa» 
era de 15 a 20 ovelles. Ara és de 60 
a mes de dues o tres cabres. L'amo 
els fa la vida ¡ els paga una insig-
nif icança; el «mansero» i el majorai 
estan assegurats. 

A mitja tarda s'aixeca un fort vent 
i les orenetes passen a cinc pams de 
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les ovelles. Els llamps ¡ els corres-
ponents trons son intensos i seguits. 
La marxa, pero, segueix imperturba
ble encara que mes lenta que mai, 
donat que portem quatre animáis coi-
xos. A prop d'on som nosaltres el 
llamp ha mort de cop 183 ovelles 
arredossades a una alzina i una dona 
que anava dalt d'un ruc n'ha sort i t 
malferida i l'animal mort. 

Avui a la nit han caigut quatre go-
tes i en fer-se de dia ens adonem, 
com que a la térra húmida han que-
dat ben fixades les empremtes, que 
les guilles han estat voltant el ramat. 
De segur que els gossos, portem dos 
mastins i dos datura , les han allu-
nyades. La missió deis mastins, ani
mal massís, pél blanc, mirada ferés-
tega i ulls sangonosos, és gairebé ex-
clusivament de policía. Només ínter-
venen en cas d'apropar-se algún ani
mal peri l los i, f ins fa poc, quan algú, 
generalment protegit per la fosca, 
pretenía robar alguna ovella. 

A les portes de Velada passem una 
altra nit, pero poc podrem dormir 
perqué cada dos per tres fa una rui-
xada. Cal enfundar-se els gastats 
vest i ts de goma i les botes, i posar
se drets; així no és tan anguniosa l'ai-
gua que a poc a poc va fi l trant-se a 
tot arreu. Fa fred. 

Plovineja quan ens trobem un nen 
de tretze anys que engega vaques. 
Té la barba coberta de pél moixí i la 
mirada, ulls que no han sabut mai el 
que és riure, tr ista i espantada. 
«—Es una vida muy arrastra» diu en
tre dents en acomiadar-nos. Cada ve
gada plou mes i els xaragalls que ahir 
devien estar secs o inofensius avui 
comencen a dif icultar el pas. Mes 
d'una vegada aqüestes sobtades avin-
gudes han arrabassat caps de bestiar 
¡ vides humanes. 

Els boscos, ara de suros i mes es-
pessos que mai, la pastura fresca i 
abundosa, i la proximitat de l'allarga-
da serralada de Gredos mig coberta 
per les bromes i que s'estén com una 
barrera al nostre davant, indiquen 
ben clarament que les terres eixutes 
i polsoses han quedat ja definit iva-
ment al darrera. Pero els pobles mi-
sérims segueixen. 
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Sota els boscos de suros la pastura és 

fresca i abundosa. T 

A les hores caldes del mlgdia es fa una 
aturada qué saprofita per a fer la migdiada, 
sota una ombre improvisada. y y 

Ja a prop del Tiétar arribem a Hon
tanares, poblet de carrers bruts i ago-
nitzants I que té la térra repartida en
tre dos amos. Leseóla, de planta tor
ga recent, té els vidres trencats. No 
hi ha pupitres i si cadires arrenglera-
des a la paret. Al bell mig del térra 
desert una trompeta de plástic, tren-
cada. 

Algunes cases teñen la fagana em

blanqueada i una parra que s'hi en
fi la tôt donant ombra a l'entrada i a 
les f lors plantades en tota mena de 
récipients. Entrem a aquella on el ma
jorai ja sap que ens podran preparar 
quelcom calent. Corn sempre que ho 
hem intentât acabarem menjant ous, 
que avui, per variar, no seran en trai
ta sinô ferrats. És l'unie que trobem 
i no sensé di f icul tats. La cuina, amb 

llar de foc, és netissima i té les pa-
rets pintades de groe intens i el sos-
tre de marró ciar. A l'entrada dos re-
trats ben emmarcats, de dos nois 
amb vest i t de soldat. Tots dos molt a 
prop de la mare en el record pero 
lluny en la distancia. 

Per Mombeltrán i Cuevas del Valle 
ascendim cap al Puerto del Pico obert 
a la carena principal de Gredos i quan 
ja cap a ponent la serra perd altura. 
És una pujada sobtada i espectacular 
que la carretera actual resol a base 
de moites i atrevides llagades i l'an-
tiga via romana, que també hi fa cap, 
d'una manera molt mes directa. 
Aquest será el camí que passât Cue
vas i els seus rodais de corpulents 
castanyers, que aquí han près el re-
lleu al bosc de pins reiners que arra
len a la falda mes baixa, prendrem 
fins dalt del port. És I ult ima etapa 
que ens queda; avui a la nit haurá 
acabat la monótona marxa. 

Quan ja la vegetació arbória s'ha 
acabat i abans d'emprendre la pujada 
final arribem al Ventorro Granizo, un 
nom véri tablement suggestiu, just al 
punt en qué la carretera asfaltada 
creua la via romana. Hi ha un camió 
parat i tres ramats de vaques trans
humants que, com nosaltres, fan camí 
cap al nord. Pero el Ventorro ja no és 
aquella casa plena d'i l lusió de quan 
es va bastir ara fa just 50 anys. La 
seva missió sempre ha estât donar 
aíxopluc ais transhumants i a tots els 
vianants que traspassen la collada. 
Mentre al voltant pasturava el bes-
tiar, a la llar el majorai preparava 
cómodament el menjar i si calía la 
mestressa, jove i polida, podia pro-
porcionar-li ous, vi i pa. I a la nit 
representava poder dormir sota teulat 
i sobre les grosses llambordes de 
granit, de mes de metre i mig de 
llarg per dos o tres pams d'ample, 
que pavimenten tôt el terra. En 
aquesta época del pas deis «serra
nos» calía posar la mes bona volun-
tat possible per anar encabint a la 
reduïda cuina i f ins i tôt a l'entrada, 
car al Ventorro no hi ha mes habita-
cions que la deis de la casa, tota la 
gent que a corrua feta anava ascen-
dínt. 

202 



Les lleis protegeixen el pas dels ramats 

pels camins ancestrals... • 

..però, de tant en tant, les filferrades, ens 

parlen també de l'antiga pugna entre ra-

maders i agricultors. y y 

Ara es pot dir que ningu no passa 
el port a peu, els «serranos» que en
cara transhumen son pocs i només al
gún camioner sol aturar-se. La mes-
tressa s'ha envellit i no té qui la subs-
t i tue ix i , i per qué caldria?, pero se-
gueix tenint la casa sumptuosament 
neta. Cal veure com bri l len les pae-
lles penjades a la paret! I les mans 
de pintura recent que hi ha a tot 
arreu; groe, verd, nègre, blanc, ver
mei l , formen un conjunt harmonios. 
«—Hay quien solo t iene un jornal y 
su casa parece un palacio» sentencia 
el majorai en marxar i mentre es t ira 
avall el camal deis calçotets llargs i 
deis pantalons de vel lut, que l¡ han 
quedat entregirats al genoll. 

Segueix plovent mentre pugem cap 
al col l . En baixen dos adolescents i 
una dona prematurament envell ida, 
vestida de dol ; una mà rugosa i cl i -
vellada peí fred prem al manee d'un 
gros paraigua blau descolorit peí sol 
i l'aigua. Quan arr ibem dalt del port 
la dona porta les règnes de l'euga, un 
deis adolescents pren enjogassada-
ment en bastó a l 'Alejandro i l 'altre li 
puja i acota el coll de la jaqueta per
qué no es mulli tant. Tot i el mal 
temps la muller i els f i l is de l'Ale
jandro han fet una Marga caminada 
per venir-lo a esperar. Un any mes 
han passât sols la dura hivernada de 
Gredos, l luitant per t irar la casa en-
davant. 

Mentre el majorai no es cansa de 
fer preguntes, si la vaca ha de pa
rir, si algun animal ha près mal, no 
deixa d'observar amb atenció el mes 
peti t moviment de la comit iva. 

Ja ha deixat de llustrejar i és plena 
nit quan veiem els llums de Navadi-
jos, el poblé de l amo i f inal de la 
transhumància. Ja a les portes de la 
petita vila i mentre a les palpentes 
xipollegem per extensos bassals d'ai-
gua i els animais es retallen en la 
nitidesa del cel , tota la mainada i 
bona part de la gent del poblé ens 
envolta. «¿Cómo ha ido la campaña? 
—«No podemos quejarnos», respon el 
pastor. 

La casa del majorai és al poblé veí 
ja força mes enfilât pels pendents de 
Gredos; per aixó avui ell i els seus 
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f i ls , la dona ha marxat amb l'euga a 
vigi lar el bestiar, es quedaran a so
par i dormir a casa l'amo; aquest, 
junt amb la muller, sopara a taula amb 
un plat per a cada u, mentre que el 
majorai i els seus nois ho faran en 
una tauleta que s'alça poc mes de 
dos pams de terra i en un mateix 
plat per a tots. 

Després de tants mesos fora de 

casa i d'haver desit jat tornar, ara al 
transhumant li agradaria tenir forces 
per a retardar aquest moment del re-
torn a casa. I més que per altra cosa 
perquè ara, primers de juny, s'apro-
pa Sant Pere, dia de realitzar els con
tractes per a l'any vinent. En Manuel 
espera convèncer la dona per no anar 
a ciutat i l 'Alejandro ja gairebé ha 
decidit seguir un any més, perquè si 
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Pel carni, el ramai s'incrementa amb nous 

caps de bestiar. Els cabrits, contràriament 

ais anyells, no poden seguir la marxa tot 

seguir i han de ser duts a bast. • 

El moment sagrat del repòs, després del 

trajéete cansos I de la dura jornada de vi

gilancia amatent. f • 

marxés a ciutat, qui li donaria feina? 
podría adaptar-se a viure engabiat en 
un pis? i tantes altres preguntes que 
li atenallen la decisió. 

En Juan s'adona que és un home 
vencut i humil iat i amb les espatl les 
un xic més carregades que mai. Si no 
té diners però si una dona malalt issa, 
i el noi petit encara va a l'escola, 
com poder-se quedar a casa a criar 
bestiar? La seva vida ha estat una 
Constant derrota i ara, a cinquanta 
anys, és impotent per a esmenar-ne 
el curs. Seguirà treballant per a l'a
mo i perqué el f i l i pugui seguir anant 
a estudi i el dia de demà marxar a 
Madrid a guanyar-se mil lor la vida, 
com el germà gran que hi fa de carter. 

Ara ja cada u sap perfectament el 
que passare el proper dia de Sant 
Pere. 

Con esta ropa de carne 
se cubre nuestro fracaso. 
Cómo nos pesa la vida 
sobre el hombro, y el cansancio. 
Somos carne que camina 
con luz, adentro, de pájaro, 
carne tr iste que se rompe 
cada vez que se rompe 
cada vez que tropezamos. 
(Luis Alvarez Lencero) 

(Transhumància realitzada la primave
ra del 1973 amb l'amie Antoni Martí . 
S'ha obtingut una pellícula i un ampli 
reportatge fotografie en blanc i negre 
i color.) 
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El pou de Na Patarra 
per Ramon Canals i Guilera 

Menorca, tal corn el seu nom indi-
ca, és l'illa menor de les dues prin-
cipals de les Balears, i se'n pot dir 
que encara es mante verge dels es-
tralls de la marabunta turfst ica. És 
l'illa que ha sofert, o se n'ha gaudit, 
de tenir entre els seus habitants o 
conqueridors gent de tan diversa me
na com ho poden ser els ibers, els 
fenicis, els grecs, els cartaginesos, 
els romans, els vendais, els àrabs, 
els catalans, els anglesos i els fran-
cesos. 

Autènt ic melting pot o gresol de 
cultures o races, Menorca, iIla ven-
tada des de sempre per la tramun-
tana, no creiem que pugui resist ir 
gaire el flagell d'uns escamots turîs-
t ics que no respecten res, d'uns ar-
dats mes bàrbars que les temudes 
mainades d'Ati la o de Gengis-Khan. 

Menorca és una illa que conserva 
uns atractius meravellosos, inestima
bles, que només son a l'abast d'a-
quells qui es dignin heure'ls amb mit-
jans pr imit ius, és a dir, anant a peu, 
a cavall o, com a màxima concessiô, 
amb bicicleta. 

Fent cami per les sèves solitàries 
senderes, us sembla talment que per-
cebeu vibracions etèries, sorprenent-
ment plaents, que s'escampen per 
l 'ambient; notem com de terra, de les 
pedres, dels arbres, emergeixen cor-
rents telûrics d'una força corprene-
dora. Aleshores compreneu per que 
aquests efluvis misteriosos van atreu-
re tants i tants invasors. Transitant 
pels vells camins de l'illa, tots ells 
vorejats per altes parets de pedres 
superposades, les quais, mes que no 
pas per a servir de f i tes, foren basti
des per a deixar ll iures per al conreu 
els camps que enclouen, es té l'oca-
siô de contemplar un paisatge que us 
deixa l i teralment bocabadat, admirât 
de debô. Aquestes parets parlen a qui 
les sap escoltar i us diuen de la tas-
ca ingent de centenars i centenars de 
generacions que han treballat àrdua-
ment un terreny aspre i eixut, amb 
mes pedres que no terra, genera
cions que han batallat tota la vida tra-
ginant codols i rocs, i han reeixit a 
convert ir un àrid pedregar en uns 
camps aptes per al conreu. Fent ca

mi pels vells viaranys de Menorca, 
sense adonar-vos-en, copseu el sen-
t i t de l 'eternitat i us endinseu lenta-
ment en la Historia. Podeu escoltar 
la veu dels murs, de llenguatge múl
t ip le: adés s'expressen en les nobles 
i clássiques Mengües de Grecia i de 
Roma, adés en árab de misterioses 
inf lexions, o en la pragmática i con
cisa Mengua anglesa, o en francés de 
cartesiana precisió, o en aquesta dol-
ga i pastosa variant del cátala que és 
el menorquí; i, talment com si l'Espe-
rit Sant ens ¡Ilumines, en tota ocasió 
entenem perfectament el que ens xiu-
xiuegen, tot alió que ens diuen. 

A través d'aquestes caminades per 
uns temps passats que ens esdeve-
nen presents, arr ibem, al capdavall, a 

un món mes llunyá, a un món anome-
nat prehistoric, un món que ens ha 
llegat —no podia ser al t rament— 
unes manifestacions pétries de gran-
desa, de simpl ic i tat i de bellesa que 
no teñen parió. La seva vis ió, alhora 
que ens eixampla l 'esperit, ens empe-
t i te ix el eos: emocionats, palpem uns 
monuments anomenats taules, ta-
laiots, navetes, etc., auténtics tre-
balls de gegants, la f inal i tat dels 
quais, els cientí f ics tracten d'esbri-
nar —sense posar-se d'acord—. 

Avui , en el nostre imprécis périple, 
hem ensopegat amb la taula de Tor-
rauba i el talaiot del mateix nom, si
tuais l'una a 50 metres de l'altre i se-
parats, per a un contrast mes gran, 
per una carretera actualment asfal
tada. Els nostres personatges histo
ries, a mes de realitzar un bon tre-
ball de pedra en aquest pareil de mo
numents, esmerçaren també els seus 
esforços en una altra obra no galre 
llunyana, situada a cosa de 200 me
tres. Es tracta del pou de Na Patarra, 
un pou mister ios, immens, d'una pro-
funditat increíble, al tons del quai es 
pot baixar per una tortuosa escala ex
cavada a la mateixa paret rocosa. Cal 
tenir, certament, una mica de t remp, 
per a decidir-se a emprendre el des-
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Vista posterior de la taula de Torrauba, a 

200 mètres del pou de Na Patarrà. 4 

Dibuix esquemàtlc del pou de Na Patarrà 

d'un croquis al natural des del fons del pou. 

La perspectiva dôna a l'observador una 

visiô aplatada. Les dimensions reals co-

rresponen a una figura mes estilitzada. a 

l'amplada d'aquest dibuix ha de correspon

dre, en realitat el doble d'alçada de la que 

es représenta. TJ 

cens per aquesta escala: la seva 
grandesa, la foscor, els seus graons 
insegurs, imposen respecte al mes 
agosarat. Una colla de replans i re
plans fan interminable aquest viatge 
al centre de la terra. Tot el descens 
és un espectacle grandios, que s'a-
creix quan s'arriba al fons de tot i, 
alçant el cap, podem veure, muts de 
sorpresa i d'admiració, la claror exte
rior que es f i l t ra per la boca i que es 
reflecteix per les parets, que bri l len 
amb les sèves estalagmites. Aquesta 
claror i aquesta boca que contem
plen! allí dalt de tot, disten de nosal-
tres la força respectable quantitat de 
50 metres, que ve a representar Cal
cada d'una casa de catorze plantes. 
L'amplada d'aquest pou tan profund, 
en alguns punts arriba a vuit o deu 
metres. 

A les parets, de traçât irregular, 
l'aigua degota contínuament, amb 
unes sonoritats cristal l ines que res-
sonen misteriosament, tant mes que 
el fons del pou, almenys actualment, 
és sec del tot . 

La imaginado del poblé va crear 
les seves fantasies sobre aquest pou, 
que el poeta va cantar d'aquesta ma
nera: 

A Torralba d'Alaior 
una caverna hi havia; 
d'ella en conta misterioses 
histories la gent antiga. 
Diu que n'era un antre immens 
tallat dins la roca viva 
per la mà de los gentílics 
pobladors d'aquestes i Iles. 
A lo fons de la caverna 
una escala hi conduia 
i al beli mig de Cantre immens 
una gegantesca pila 
l'aigua pura que es filtrava 
per la volta recollia. 
Sagrada n'era la cova 
com eixa aigua degotissa; 
mans sacerdotals tallaren 
la caverna en roca viva; 
i conta la fradicio 
que una dona gegantina 
s'emportava sobre el cap 
a la mitja nit la pila 
i a la Hum de bianca Huna 
dels nostres avis amiga, 
de l'aitar dels sacrificis 
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Graons, trencats i desgastats, del segon 

tram de l'escala del pou de Patarra. Es pot 

observar el considerable gruix de la barana 

(uns 60 cm). T 

ne rentava la sang viva. 

Lo do lmen sagrat vet l lava 

la verge sacerdot issa 

i a t renc d'alba dins la cova 

tornava a deixar la pila 

i en la solitud sagrada 

d'aquella cova gent í l ica 

l'aigua puri f icadora 

degotava nit i dia. (1) 

Actualment, a qui cal agrair de po
der visitar aquesta meravella, és al 
tàndem format pels senyors Albert 
Gomila Sirerol i Antoni Ballester 
Llambias, dos ciutadans benemèrits i 
conscients que, amb la seva dedica-
ciò personal i el seu esforç economie 
van aconseguir de descobrir i desem-
barassar el que havia anat tapant 
anys i anys d'abandonament. Efectiva-
ment, f ins ara fa vint-i-cinc anys el 
pou havia restât ignorât, ja que havia 
estât emplenat de pedra i de runa. 
Aquests dos homes, escoltant la veu 
de la llegenda, van aconseguir de ma-
terial i tzar el que semblava una fol l ia, 
una contalla mítica i bolrosa, sense 
fonament real: van demostrar que el 
pou de Na Patarra era (i és) una 
realitat. 

El pou de Na Patarra és un pou pre
i s t ò r i e del quai no se sap encara els 

motius que en van induir la construc-
ció o la funció a que es destinava. 
Albert Gomila I Sirerol, de qui aca-
bem de parlar, en un treball docu-
mentadissim (2) ens diu, parlant dels 
treballs de desenrunament: «L'obra 
es va iniciar el dia 23 de maig de 
1949 i s'ha continuât ininterrompuda-
ment fins a la data en que això s'es-
cr iu : agost de 1950; en aquest lapse 
de temps s'ha aconseguit una profun-
ditat de 46 mètres. Els treballs pa-
teixen de lent i tud, principalment per 
dos motius: la gran amplada del pou 
I la impossibi l i tat d'aplicar-hi mitjans 
mecànics ràpids d'extracció, a causa 
de la inclinació de l'eix de la cavitat, 
inclinació deguda al fet que l'escala 
no té els trams exactament super-
posats, sino desplaçats, de dalt a 
baix, cap al mig del pou, cosa que 
va obligar els constructors a separar 
l'altra paret a f i d'evitar-ne l 'oclusió. 
A 45 mètres de profunditat, la plo-
mada indica un desplaçament de 8 
mètres en relació a la vert ical de la 
boca». Actualment, la boca té unes 
dimensions superiors a les originals, 
ja que va caldre engrandir-la per fa
ci l i tar els treballs de desenrunament. 

Els trams de graons que ens duran 
f ins a la part mes profunda del pou 

son nou, i la profunditat que n'hem 
mesurât és de 49,60 mètres. 

El primer t ram s'inícia ja a f ior de 
terra. Els seus graons, aixi com els 
dels altres trams, son molt desgas
táis. 

A part ir del segon tram, l'escala va 
protegida per una bona barana obtin-
guda a base de respectar la roca ori
ginal que s'havia rebaixat f ins a acon
seguir la profunditat necessària. Pel 
mig del tram —I solament en els 
seus prlmers graons— apareix un re-
guerot profund (d'uns 15 a 20 cm) 
que hi ha qui sosté que es va fer a 
posta per recoll ir les aiguës pluvlals. 
Nosaltres som del parer que aquest 
reguerot s'ha produit s implement, 
amb el temps, pel desgast or ig inai 
pel pas de l'aigua de la pluja però, es-
pecialment, per trencament originat 
per l ' impacte de les grans pedrés 
llançades des de l 'exterior. Enmig 
dels graons situats entre els trams 
segon i tercer s'observa un reguerot, 
clarament excavat, que s'inícia en una 
forât natural existent a la paret, i que 
fa l'efecte que hom volia canalitzar 
les aiguës d'una antiga deu —avui es-
troncada— cap a una pila o petita ex
cavado còncava situada al f inal del 
revolt o conjunció dels dos trams de 
l'escala. És al cinque tram on s'ob
serva clarament, adossada a la bara
na, un peti t reguerot excavat a posta. 
No sabriem dir si aquest reguerot fou 
fet a f i d'aprofitar l'aigua que tras-
pua per les parets del pou o bé per 
tal de mantenir els graons secs ¡ 
exempts de molsa o de fang rel l iscós. 

Cada tram enllaça amb el següent 
per mitjà d'un replà que obliga a fer 
una volta de 180 graus, és a dir, que 
es tracta d'una escala en ziga-zaga. 
Amb els seus trams desplaçats en 
relació a la vert ical , aquesta és una 
solució molt intel l igent, ja que per
met d'arribar ais graons una certa 
claror, factor que faci l i tava de pujar-
hi i baixar-hi carregat amb àmfores 
sense que calguessin torxes que ¡Hu-
minessin el carni. La solució que van 
adoptar, però, ens fa sospitar que els 
nostres personatges prehlstòrics des-
coneixien l'ús de la corrióla I/o de la 
corda, o bé que no en disposaven de 
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Vista de baix cap dalt del pou de Na 

Patarra. La persona de la fotografia es 

troba al tram vuitè. • 

Talaiot de Torrauba. emplaçat a uns 200 

mètres del pou de Na Patarra. y 

Detall d'un deis trams de l'escala i la 

barane. Y • 

V 

prou Marga o de material per a fa-
bricar-les. 

És al sisé replä on eis senyors Go-
mila i Ballester van trobar el recep-
tacle de pedra de qué parlen les lie
gendes i les antigües referéncies de 
qué hem fet esment. 

Les parets apareixen allisades ma-
nualment, suposem que amb unes pe
drés especiáis d'esmolar, de les 
quals hem trobat algún exemplar al 
dipósit de runa exterior. (En aquest 

diposit hi ha molta cerámica romana, 
arábiga, etc.) Sorprén, pero, de veure 
com en un sector del pou l'aigua de
gota amb certa parsimonia i Miseá, 
abans o després, per una capa esta-
lactítica de certa espessor. 

Aquest detal l , junt amb el fet que 
el pou no sigui vert ical (cosa que no 
permet l'ús de la corrióla) i la cons
ta tado que el fons del pou és sec (si 
mes no, ara) , fan que aquesta cavitat 
sigui realment misteriosa i que hi cà-
piguen tota mena de suposicions i de 
teories explicatives sobre la seva 
funcional i tat. 

Nosaltres gosem suposar que l'e-
xistèneia d'aquest pou es deu al fet 
que anteriorment h¡ existia una es-
querda natural de la quai es va voler 
treure el màxim part i t des del punt 
de vista hídric i, v ist el seu escás 
rendiment, posteriorment es va apro-
f i tar destinant-l i , potser, una funció 
rel igiosa. ¿Es tractava de recoll ir l'ai
gua de la pluja que s'escolava saltant 
pels graons i quedava dipositada al 
fons com si fos un aljub? ¿Una obra 
de tanta envergadura aprofitava so-
lament les escasses aigües proce
dente de les parets que suquejaven? 
¿S'hi felen servir les aigües freàt i-
ques, avui no ex is ten tsono visibles? 

El nové i darrer tram acaba en un 
fons de pedrés separades envoltades 
per les parets del pou que en aquest 
punt arriba al seu mínim diamètre: 
només tres metres. Aquesta dimen-
sió tan redu'ida (en comparació amb 
els vuit o deu metres en el seu curs 
mitjà) ens fa suposar que sota aques
ta runa deu exist i r un desè tram que 
prolonga la profunditat del pou. 

Per a qué es va construir? Es trac
ta d'una obra inacabada? Era real
ment un pou o es tractava solament 
d'un aljub? ¿Existeix, sota les runes, 
un toll (és a dir, una petita concavitat 
per a l'aigua obtinguda) on es reco-
llien les aigües que s'escolaven, es 
f i l t raven o degotaven peí pou? 

A les liles Balears, on l'aigua es-
casseja, s'aprofita al màxim amb mol
ta intel l igéncia. Per al regadiu deis 
seus camps es fa servir la força del 
vent per tal de fer moure les aspes 
deis molins que treuen aigua salubre 
del subsôl (Mallorca i Eivissa). Per a 
beure, les cases de pages aprofi ten 
les seves teulades inclinades que re-
cullen la pluja i la duen canalitzada 
cap a unes cisternes (Menorca) . Ei
vissa, amb la seva arquitectura tan ra
cional i sorprenentment bella, me-
nysprea aquesta solució per mitjà del 
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El pou de Na Patarra es localitza al mig de 

la fotografia. El pedregar que l'envolta son 

els enderrocs extrets fa 25 anys. • 

Clsterna amb I'aigua de la qua/ s'omplen 

les piles o abeuradors. Aquest conjunt esta 

situat a uns 80 m del pou de Na Patarra. 

• • 

recurs increi'ble d'omplir les seves 
cisternes amb I'aigua de la pluja que 
ha d'escolar-se l l iurement per un pe
t i t terreny o ermot de pendent molt 

La zona menorquina de Na Patarra 
està situada en una plana de suau 
ondulació (actualment parcellada per 
al conreu) i el pou es troba aproxi-
madament al centre d'una lleugera co
ma, al mig d'una gran concavitat: ¿el 
pou de Na Patarra devia recoll ir ai-
gües pluvials tal com ho fan les cis
ternes eivissenques? ¿Era el punt on 
podien trobar-se mes áigües de f i l 
t rado? ¿Era el Hoc on s'havia d'ex-
cavar més poc per tal d'arribar a les 
capes freàtiques? No sabríem pas 
qué dir-hi. 

Sigui el que es vulgui , de totes les 
teories que es poden presentar sobre 
la construcció o ut i l i tat d'aquest pou, 
a nosaltres, d'entre totes, escoll im 
la versió popular, la versió que, can
tada pel poeta, ens conta que fou ta
llada en roca viva pels «gentí l ics», els 
pr imit ius pobladors d'aquestes ¡lies; 
que una dona gegant h¡ baixava les 
nits de lluna plena a retirar la pila 
plena d'aigua que traspuava per la 
paret; que amb aquesta aigua renta-
va la sang viva de l'aitar deis sacri-
f ic is de la propera Taula de Torrau-
ba; que el dolmen sagrat guardava 
la verge sacerdotessa la qual, a trenc 
d'alba, tornava la pila a la seva soli
tud sagrada on l'aigua purif icadora 
degotava nit i dia. 

D'entre totes les versions, aquesta 
és la més bonica, la més completa i 
la més convincent. Ens quedem 
aquesta. 

(1) Ángel Ruiz i Pablo. Poesies. 
12) Na Patarra. Suplement de la «Re

vista Menorca». Mao, setembre de 1950. 
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L'aplec de Sant Aniol d'Aguges 
per Jordi Pedemonte 

Pel dil luns de la Pasqua granada, i 
des de fa mes de 400 anys, al redc-s 
de l'antiga ermita de Sant Aniol d'A-
guges se celebra l'aplec on es retro
ben catalans dels dos vessants piri-
nencs, especialment gent del Valles-
pir, de la Garrotxa i de l'Empordà. 

Parodiant la caneó, també aquí n'hi 
ha que baixen per les canals de Ri-
belles o d'Uja, i n'hi ha que pugen 
per la bell issima vali de Sant Anio l , 
i es troben tols plegats al beli mig 
dels plans que envolten Termita. 

Es pot ben dir, dones, que si el P¡-
rineu és límit i mur natural que se
para dues comarques catalanes, és 
també el nexe i ll igam dels seus ho
mes, quan aquests cerquen els exis-
tents camins del retrobament, dif íci ls 
i fatigants si voleu, però possibles i 
eficaços quan la voluntat de seguir
los és ferma i quan l'esforc es com-
parteix, sense esperar de l'altre que 
faci eli tot sol el carni. 

L'aplec de Sant Aniol esdevé, aixi , 
un s imbol . 

Nosaltres, que havíem fet nit a Tor-
tellà a Tescalf d'una llar amiga, sor-
t i rem de bona hora, després d'haver 
assist i t el capvespre abans, a la festa 
dels cavallets de Sant Feliu de Palla-
rols, ancestral dansa, en la quai els 
balladors evolucionen al so de velles 
tonades, dins d'uns cavalls de cartró. 
De Tortellà emprenguérem el millen-
nari carni de Franca, el qual, segons 
la fradicio, va veure el pas d'Hanní-
bal ¡ els seus elefants. Fins poc 
abans de Sadernes, la carretera hi és 
asfaltada, i segueix després una pis
ta forestal que permet d'accedir amb 
l'auto a la petita esplanada de Castell 
s'Espasa, si bé els agosarats de sem
pre, arribin dos km més enllà, f ins al 
pont d'en Valenti . 

De Castell s'Espasa pot comptar-se 
una hora i mitja de carni, tot eli pla
ner i en bona part ombrejat, que cor
re al llarg de la riera de Sant Anio l . 
Especialment remarcable és l'engor-
jat del Gomarell, on el carni s'encim-
bella sobre gorgs i saltants d'aigua, 
d'una gran bellesa. 

Tot pujant, ens venia a la ment el 
record de tanta gent que, com nosal
tres. devia haver seguit aquell carni. 

any rera any, per anar a l'aplec de 
Sant Anio l . I pensàvem en allô que 
diu Jacques Monod «que la vida no 
comença amb cadascú de nosaltres, 
sino que hi continua». 

Com era, dones, l'aplec que ara 
continuàvem? 

Ningú mil lor que Maria Vayreda, f i l l 
de la Garrotxa, per a explicar-nos. Tal 
i com el descriu a La Punyalada, l'a
plec que ell visqué fou aix i : 

«Els venedors —ens d iu— arren-
glerats sota la paret de la Rectoría, 
havien portât des de tres o quatre 
hores lluny les taules de les virol les, 
les enfi lades de rosquilles i les esti-
ves de pa de figa. El bunyolers s'es-
gargamellaven cridant. Sols més tard 
començaren a arribar collades de jo-
vent de Beget, Oix i Tortellà. S'estava 
espérant els «francesos» que aigu ha-
via assenyalat enfonsant-se ja per 
les canals d'Uja. Aquests, com de 
consuetud, venien en processó se-
guint la creu parroquial de Sant Llo-
renç i les banderes gremials de dit 
poblé i de la Muga. Primer passa la 
creu de plata, passaren després les 
banderes, una de blanca i l'altra ver-
mella. Després passa el rector de 
Sant Llorenç, vest i t de roquet i es
tola. Seguiren els pabordes i pro
noms de les Parrôquies, després ve
nien tots els fel igresos, els homes 
davant, vest i ts de fose, i de brusa 
negra els més, les dones també fos-
ques i burelles, llevat de Murs côfies 
blanques que semblaven un vol de pa-
pallones. 

«La campana de Tesglésia branda-
va, mentre arribaven a la placeta, i 
després que els homes begueren al
gún trago i tr incaren a l 'estil d'ells, 
amb el resolis de les taules o amb 
els vins de qué venien proveïts i les 
dones gastaren en taronges, prunes i 
rosquil les, alguns xavos i altres pe
ces menudes de moneda espanyola 
que haurien ramassât durant l'any per 
a semblant diada, tothom entra a Tes
glésia. 

«De la banda d'Espanya se n'havia 
reunida més de la que era desperar , 
de gent. I és que a molts, certament 
costava deixar la consuetud. A més, a 
tothom movia la curiositat d' inquirir 

GOIGS EN LLOANÇA DE 

SANT ANIOL D'AGUGES 

noves del món, que allí no podien 
mancar, aplegant-s'hi gent de tants in-
drets di ferents. 

«Al fons de Tesglésia, adossat a la 
pedra nua de l'abs¡3, s'hi veia Taltar 
major compost d'un retaule, mig po-
llat, de columnes salomóniques car-
regades de tulles i raims, que soste-
nien un parament de comises cargo-
lades i guerxes, fent de cobricel a un 
sant Anio l , camacurt i inf lat de robes. 
El cor era una especie d'encavallada 
de fusta, com un barrastral de casa 
pobra, on es pujava per una escala 
de barrons i era farcit de gent. Eren 
pastors, art igaires, carboners, contra
bandea, francesos de la Menera, 
Sant Lloreng i la Muga, culleraires de 
Tortellá, parcers d'Oix i Beget i ter-
ralloners de les masies i l logarets de 
cinc hores a la rodona. 

«Acabat l 'Ofici i després de can
táis pels francesos els goigs del Sant 
Patró, comencá la gent a escampar-se 
per la petita placa, agrupant-se en 
rodones. Després tota la gentada 
s'aná aplegant cap al planell del molí, 
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L'aplec de Sant Aniol d'Aguges reuneix 

cada any els habitants de les comarques 

de les dues bandes de la ratita fronterera 

Y 

on en un santiamén s'hi instaHaren 
les parades de jocs i de foteses co
mestibles, a les quals s'abocaren al-
guns jugant I bevent, mentre que al-
tres, cercant les ombres, es dedica
ren a fer el repás.» 

Avu i , els francesos ja no baixen 
vest i ts de fose, ni les dones porten 
cófles que semblin un vol de papa-
llones. Tampoc no son culleraires, 
carboners i artlgaires els qul van a 
l'aplec, sino gent de tota condlció, 
amb vestuari que va del vest i t de 
bany al coll i corbata. Pero l 'esperit 
de retrobament continua, i és que a 
molts, tal com diu Vayreda, «certa-
ment ens costa deixar la consuetud». 

La festa ha retornat, grades a l'or-
ganització del Centre Excursionista 
de Banyoles, un cop superades les di
f icúltate deis anys de postguerra que 
varen ¡mpedir-ne la celebració, i ha 
estat també el dit Centre qui va teñir 
cura l'any 1957 d'apariar la font i un 
refugl de muntanya en la vella recto
ría adossada a Termita. 

Enguany, els actes comengaren a 
les' 10 del matí amb Tambada deis 
francesos, la major part deis quals son 
habitants del poblé de Sant Llorenc 
de Cerdans. A cont inuado es digué 
la missa a la placeta de davant Ter
mita i un cop acabada es cantaren els 
goigs de Sant Anio l , que recorden el 
seu mart ir i i la seva vida d'eremita, a 
la cova en qué, segons la tradició, es 
reclogué, i que encara avui es pot 
veure, baixant un corredor que s'obre 
en el cantó dret de dins Termita. 

Sant Anio l , com a bon patró de 
gent del camp, és especial mitjancer, 
i així ho canten els seus goigs, «con
tra tota malaltla i f ins el mal conta
gios», «contra pedra i tempestat i en 
temps de molt gran eixut, per la seva 
intercessió, s'ha v ist que molt ha 
plogut». 

Un cop acabada la celebració reli
giosa la gent es va escampar pels 
plans que envolten Termita i es va 
procedir a l'elecció de la publilla de 
la festa, nomenament honorífic que 
recau cada any, alternativament, en 
una noia del Vallespir i una del Prln-
cipat. Tot seguit es pronunciaren uns 
breus parlaments de fe l i c i tado. Un 

d'ells va anar a carrée de qui durant 
molts anys fou batlle de Sant Llo-
renç dels Cerdans, el senyor Guil lem 
Julià, assistent f idel a l'aplec malgrat 
els seus 73 anys. El senyor Julià di
gué que quan va lleglr, als murs de 
l 'ermita, el cartell que anunciava que 
a les 10 del mati era Tarribada dels 
francesos, pensa que hauria estat mi-
llor posar Tarribada dels catalans del 
Vallespir, ja que, al capdavall, eren i 
se sentien catalans. No cal dir com 
un gran aplaudiment va ofegar les sè
ves ult imes paraules. 

Es va celebrar a continuaciô una 
subhasta de coques, que els assls-
tents, generosament, remataven a 
unes 300 pessetes com a terme mit-
jà, la quai ténia com a objecte de re-
captar dîners per al sosteniment de 
la festa. I, amb la mateixa f inal i tat, 
es va rifar un dibuix fet a la ploma 
per en Granados Llimona i cedit per 
Tautor, i es van vendre l icors i aperi-
t ius en un taulel l . 

Després es van iniciar les ballades 
de sardanes, les quais, interrompu-
des a migdia, prosseguiren a la tarda. 
La gent es va escampar, cercant les 
ombres, per dinar. Es van fer grans 
rodones acî i alla, que agermanaven 
els homes dels dos vessants. S'oferia 
el vi de Trullàs î el fuet de Sant Llo-

renç, I a canvi s'acceptava el vi de 
l'Empordà i el cuixot de Tortellà i 
mentre els uns conviden a «gauloi
ses» i a «gitanes», els altres passa-
ven taronges, gaietés i café. No cal 
dir que amb el vi vingueren les can-
çons i després d'encetar-ne una colla, 
ens retrobàrem tots plegats amb 
«Muntanyes del Canigô» i «L'Empor
dà», que tots sabîem. Era molt bonlc 
de pensar com un poeta havia pogut 
donar unes paraules que ens eren va
lides, tant per als uns com per als 
altres. 

A la tarda van continuar les sarda
nes i la festa es va cloure amb «La 
cançô dels adéus» que vam cantar 
formant dues grans anelles. Costava 
de desfer-se d'unes mans que havien 
estat juntes tot el dia. 

Perô calia anar-se'n. Els uns pujant 
per les canals, els altres baixant per 
la riera de Sant Anio l . Als ulls de 
tots plegats hi havia una guspira d'e-
mociô per haver de deixar allô que 
havîem t ingut ocasiô d'estimar en 
unes hores. 

Ens quedava, perô, el consol d'una 
certesa: la certesa que Tadéu que 
ens havîem donat no séria pas un 
adéu per a sempre, slnô tan sols, i 
sortosament, un adéu f ins Tany vi-
nent. 

211 



CRONICA DEL CENTRE 

Campament Alps-74 

Del 26 de jul io l al 4 d'agost es va 
instal lar el Campament Alps-74 a la vali 
de Gressoney (Mont Rosa), a 1.300 mè
tres d'alçada i des d o n prenent com a 
bases els refugis Gr i fe t t l I Quint ino 
Sella es varen fer les següents ascen
s ions: 

Punta Dufour 4.630 mèt res , Zumste in 
4.563 mèt res , Gr i fe t t i 4.554 mèt res , Par-
rot 4.436 m, Ludwigshohe 4.272 m, 
Schwarzhorn 4.167 m, Piràmide Vincent 
4.215 m, Castor 4.226 m, Lyskamm or. 
4.527 m, per la cresta Sella i t ravessia 
al Lyskamm occ. 4.449 m, f ins al refugi 
Sella, i la travessia del refugi Gr i fe t t i al 
Sella per la gèlera de Lys. 

Ben d i ferent de l'any passât, aquesta 
vegada el bon temps ens deixà fer to ta 
l 'act iv i tat prevista. Els refugis s i tua is a 
3.600 mètres d'alçada son unes bases 
magnif iques des de les quais amb l'ajuda 
del bon temps han permès en una set-
mana fer una act iv i tat capaç de sat isfer 
els muntanyencs que, com nosal t res, no 
ten im els Alps a la cantonada I quan hi 
anem és amb ganes d'aprof i tar el temps. 

La vali de Gressoney, una vali se
cundaria d 'Aosta, és un paratge mera-
vel lòs, i un Hoc excel lent per a les as
censions al massis del Mont Rosa. 
Agra im una vegada més ais amies del 
CAI Sesto San Giovanni, Ercole i Errica 
Gervasoni , el seu Interés a preparar 
aquesta añada ais Alps, i la seva estada 
entre nosaltres que ens han permès de 

gaudir junts de les ascensions més be
l les. 

Ens varen obsequiar amb la Guia del 
Monte Rosa, del Club A lp i Italia — Club 
Touring d'Italia, que passa a la Bibl ioteca 
a disposic ió de to ts els qui vulguin co-
nèixer aquest important massis. 

E.R.E. 

La Cova de la Fou de Bor: 
més de 3000 m? 

A començaments del proppassat se-
tembre els companys del Grup d'espe-
leologia de Badalona, després d'un dur 
trebal l de desobstrucció, assol i ren unes 
noves galer ies que, segons han informat, 
poden superar el qu i lòmetre de recorre-
gut, mancant encara diverses possibles 
cont inuacions per a comprovar. 

Aquesta descoberta referma la Fou de 
Bor com la més Marga del Principat I 
demostra que cap cav i ta i no es pot do
nar mai per to ta lment coneguda. Recor-
dem que deis pr imi t ius 400 mètres que 
van mesurar en 1885 un grup de socis 
del Centre f ins ais actuáis 3 km, les 
descobertes s'han anat succeint porta-
des a l ternat ivament de la mà d'espeleò-
legs del Grup de Badalona i del Centre. 

Arañonera 74 

Aquesta campanya espeleològica orga
n i zada conjuntament per socis de TERE 
i del GlE del Club Excursionista de Gra
cia ha donat résul tats força posi t ius. De 
moment s'han assol i t els 470 metres de 
profundi tat en una de les vies ex is tents , 
s'ha supera i la cota — 300 per t res l locs 
d i ferents i ex is te ixen cont inuacions per 
a prosseguir l 'exploració. 

Així mateix s'ha efectuat un complet 
reportatge fotograf ie i la topograf ia de 
les galer ies conegudes, entre al t res acti-
v i ta ts encaminades a teni r un complet 
coneixement d'aquest s istema que pro
met ser deis més importants de la Pe
nínsula Ibèrica I f ins i to t d'Europa. 

Secció de Cinema 

La «Unió Internacional de Cinema 
Amateur — UNICA», que va néixer a 
Sitges l'any 1935, per iniciat iva de la nos
tra Secció de Cinema, ha anat célébrant 
cada any — en paisos d i ferents — el 
corresponent Congrès i Concurs f ins 
arr ibar a Colonia (Alemanya) on, del 6 
al 15 del passât setembre, s'ha célébrât 
el que podríem dir-ne l'aplec mundial 
del cinema amateur d'enguany. 

Aquesta not ic ia, tal volta in ic ia lment 
reduïda només al cercle de coneixedors 
de les act iv i tats desplegades per la nos
tra Secció de Cinema, entenem que ha 
d'arr ibar també a to ts els socis del CEC. 
ja que a l 'esmentat Congrès i Concurs 
s'aplega el bo i mi l lor del c inema ama
teur, seleccionat a través de les repre-
sentacions de cada nació que, com és 
naturai, s 'esforcen a part icipar-hi amb la 
producció que entenen que ha estât el 
mil lor durant l'any, a través dels respec-
t ius concursos nacionals. 

Aquest any, la representació del cine
ma amateur espanyol ha recaigut ple-
nament en quatre pel l icules, real i tzades 
per c ineistes catalans i majorment socis 
de la nostra Entitat. Les pel l icules fo ren : 
La porta, de Jan Baca i Toni Garr iga; 
Blanc i Negre, dels mateixos autors; La 
pau de Sara Sterling, del Grup 3 P; i 
I Déu crea els peixos, d'Eduard Ad-
metl la i Joan Capdevila i Nogués. 

En les atapeïdes sessions d'estudi i 
comentar i de les pel l icules que es pro-
jectaren, els estrangers convingueren 
unanimement que la mil lor selecció que 
s'havia présentât a Colònia fou sens 
dubte la nostra. 

Ho conf i rma plenament el te legrama 
que el nostre delegat internacional va 
enviar al Conseil Direct iu del Centre, i 
que diu a ix i : «Espanya representada per 
Secció Cinema del CEC guanya Medalla 
d'Or Concurs Mundial de Colònia davant 
120 pel l icules de 22 nacions Stop Pro
grama espanyol mol t est imât i aplaudit 
Stop 4 f i lms de 5 autors tots socis CEC 
Stop Delegat UNICA Josep Jordi Oue-
raltó». 

Si aquest résul tat ha s igni f icat per als 
nostres real i tzadors una sat is faccio I una 
alegria personals, també sabem que ho 
és per a la nostra Secció de Cinema i, 
naturalment, per al Centre que ens 
associa. 

J. C. i N. 

In memoriam. Manuel Cornelia i Segui 

A l'avançada edat de 94 anys va mor i r 
el que fou un dels més ant ics socis del 
Centre, Manuel Cornelia i Segui , el qual 
ostentava el nùmero 4 d'ant igui tat . Havia 
nascut en 1880 a poques passes del nos
t re local i eli havia mani festât d iverses 
vegades que probablement això fou la 
causa de la seva est imació per la nostra 
Entitat. 

De mol t jove el seu pare va envlar-lo 
a Suïssa i fou aliT on va començar a 
sent i r el seu amor per la muntanya. Du-
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rant la seva estada en aquell pais, va 
efectuar d i ferents ascensions per la re
gió de Saint-Gall i en els viatges que 
mes tard va realitzar, procurava f ru i r de 
la vista deis ampl is horitzons des dels 
al terosos c ims. 

En retornar a Barcelona en els darrers 
anys del passât segle, va desit jar trobar 
companys que volguessin seguir-lo en les 
sèves excursions i va creure que en el 
Centre podia sat isfer els seus desigs. 
Tôt seguir trobà amies per acompanyar-lo 
a les altes muntanyes pir inenques i fou 
en aquella época que va efectuar les as
censions als pics d 'Aneto, Vinhamala, 
Montperdut i d 'al t res. 

Afeccionat a la fotografía fou un dels 
fundadors d'aquesta secció dintre el Cen
t re i és a la que va prestar la seva 
act iv i tat social amb mes constancia, os-
tentant-ne molts anys la presidencia i. 
en deixar-la, en fou nomenat président 
honorari . Durant uns anys va actuar corn 
a t resorer del Centre f ins que per aten
dré una intervenció quirúrgica va dema-
nar d esser-ne rel levat. 

No va abandonar mai la seva afecció 
per la muntanya, especialment sentía 
gran entusiasme per la regió pir inenca 
i les altes valls cantàbriques. Compler ts 
70 anys va efectuar una excursió des de 
les fonts de l'Ebre passant pels pies de 
Tres Mares, per la valí de Potes, Picos 
de Europa f ins a Covadonga. 

Pocs anys després encara va efectuar 
l 'ascensió als Comolos després de pujar 
a la Tuca de Colomers i a 78 anys com
plerts des de l 'hospital de Viella va 
pujar a l 'estany Rodó i seguint la carena, 
passant per l 'estany de Mar va arribar 
f ins a Ar t les la qual cosa demostra el 
bon t remp muntanyenc que posse'ia. 

Estava en possessió de la medalla de 
muntanya concedida per la Federado. 

En pau reposi tan benemèr i t consocl i 
rebin els seus fami l lars l 'expressió del 
nostre mes sent i t condol. 

Denise Thuriet, víctima d'un accident 

El dia 17 d'agost, a dos quarts de nou 
del matí, un desgracíat accident de mun
tanya va costar la vida a la senyora De
nise Thuriet i als seus quatre companys 
de cordada, ¡neloent-hi el guia. L'accident 
va ten i r Hoc a la via de descens de la 
Mei je Or ienta l , en un pendent nevat prop 
del refugl de l 'Aigle, al massis de 
l'Oisans (Alps del De l f ina t ) . S' ignoren 
les causes que van originar la caiguda 
de 300 mètres a conseqi iència de la quai 
van perdre la vida els cinc malaurats 

alp in istes, ja que es tractava d'una cor-
dada perfectament entrenada, conduïda 
per un dels mi l lors guies de la regio, 
Paul Luquin, de 42 anys, mol t conegut 
per la seva pericia i per la prudèneia 
amb que menava les sèves ascensions, 
i per fectament coneixedor de la via clàs
sica en el descens de la quai es va pro-
duir l 'accident. 

La senyora Denise Thuriet, que comp-
tava 64 anys, i el seu mari t , el senyor 
Bernard Thuriet, Vivien des de feia un 
temps a Barcelona i eren ambdós socis 
dels nostre Centre, al quai se sentien 

crònica 

Operado Kenya 74 

Dos grups de membres del Centre Ex
cursionista de la Comarca de Bages es 
desplaçaren, del 26 de ju l io l al 24 d'a
gost, a les muntanyes d 'Afr ica cen-
troor iental (Kenya i Tanzania) i hi du-
gueren a terme les act iv i tats de l'Ope-
ració Kenya 74. 

El grup alpinist ic, const i tuï t per un 
equip de punta, fo rmat per M. Jou, 
R. Cots, M. Todo, i. Mart í , J. Frontera, 
A. Bahi, E. Bonastre, J. M. Mont for t , 
F. Ludwig (C. A. A lemany) , A. Llasera 

mol t v inculats i on comptaven amb moi
tes amistats i s impat ies. Passaven els 
estius al Pelvoux, en un xalet que ha 
estât sempre generosament obert als 
socis del Centre amb els quais havien 
for jat amistat . Dos consocis nostres hi 
havien fe t una estada mol t agradable 
vu i t dies abans d'aquest t r i s t esdeve-
niment. 

Lamentem profundament aquest acci
dent i volem fer arr ibar al nostre con
soci senyor Bernard Thuriet el test imo-
niatge de dolor de la nostra Enti tat. 

(C. E. Montserrat ) i J. M. Soto (C. M. 
Sant Cugat ) , i un equip d'ajuda, fo rmat 
per M. Noet, J. Fargas, M. Vives, M. T. Pé
rez, J. Claret, E. Tarrés, F. Vi lanova, 
J. M. March, J. Coma I J. Barnlls (C. M. 
Sant Cugat ) , va dur a te rme les act iv i 
tats següents: 

A la regió del Ki l idmanjaro (Mon t Kibo, 
5 896 m ) , van efectuar l 'ascensió de la 
gèlera Kersten (3" absoluta i 1* nacional) . 
És una escalada de 1.400 m, la mes difí
c i l , de glaç, del cont inent áfr ica. Van cal-
dre dos blvacs en plena escalada, a 4.600 
i 5.500 mètres. També van realitzar l'as
censió per la gèlera Decken (1* femenina 
i 1' nacional) catalogada de d i f íc i l . Van 
haver de fer un bivac a 4.600 mètres ¡ 
27 hores seguides de dura escalada sobre 
glaç. Un membre de la cordada va sofr i r 
una conge lado de segon grau als di ts 
del peu. A mes, es va reali tzar l'ascen
sió a l 'Uhruru Peak per la via normal i 
dues cordades, una d'el les femenina, van 
ascendir a la punta Gi lmann, també per 
la via normal. 

A la regió del Mont Kenya (5.199 m) 
van ascendir a la punta Batían per la 
via de la paret nord (pr imera nacional) . 
És una escalada de 800 mètres de roca 
granít ica amb un bivac a 5.000 mètres 
d'alçada, aproximadament. La cataloga
do d'aquesta ascensió és de di f íc i l A2. 
També van ascendir a la punta Batian 
per la via clàssica Firmin, catalogada de 
di f íc i l superior. Durant el descens, per 
mit jà de - rappels», van haver de fer un 
bivac a 4.100 m. Les al t res ascensions 
en aquest massis foren les següents: A 
la punta Dutton (4.885 m) per l'ares-
ta NE (mol t d i f í c i l ) ; a la punta Dutton 
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per l 'aresta NO (d i f í c i l ) ; a la punta 
Peter (4 575 m) per la cara NE (pr imera 
absoluta, d i f í c i l ) , a la punta Lenana pel 
«couloir» de la gelerà Gregory (una mica 
d i f í c i l ) ; a la punta Lenana, per la via 
normal , per una cordada femenina; a la 
punta Pigott (4.957 m) per l 'aresta NE 
(pr imera nacional) , en pèssimes condi-
cions atmosfèr iques, i amb un bivac a 
4.700 mètres durant el descens, per mlt-
jà de «rappels» (mol t d i f í c i l ) ; i a la 
punta Tomshon (4.705 m) per la via nor
mal (pr imera nacional ) . 

El grup espeleològic, compost per 
M. C. Tarrès, M. Ubach, P. Cantons I 
A. Nubiola, els t res darrers del Centre 
Excursionista de Catalunya, va dur a ter
me l 'exploració de 14 cavi tats , probable
ment les si tuades a més aleada del 
món. Cap d'el les no era de proporcions 
considerables, però eren interessantíssi -
mes per les sèves caractér is t iques espe
ciáis. Se'n va reali tzar un estudi topo
graf ie i biologie ( f lora i fauna) i se'n 
van obtenir mostres minerais per a la 
seva anàlisi poster ior . També es va rea
litzar una prospecció per la zona nord
est de les parets de gel del cráter sud, 
f ins a cosa de 100 met res , aproximada-
ment, de la punta Gi lman. La relació de 
les cavi tats explorades és la seguent i 
First Cave, núms. 1, 2 i 3 (2.800 m ) , 
coves anomenades A, B i C, Squinba 
Cave, Second Cave, Scout Cave núms. 1 
i 2, Third Cave, núms. 1, 2 i 3 (3.800 m) 
i Mans Mayer Cave, si tuada, aproxima-
dament, a 5.200 metres. 

Operació Kirenya 74 

Amb el nom d'Operació Kirenya 74, 
un grup d'escaladors de la Unió Excur
sionista de Catalunya, de Barcelona, Ces-
t iu darrer va dur a te rme una campanya 
d'ascensions ais s is temes orogràf ics 
d 'Af r ica equatoríal . El grup era fo rmat 
per Ramon Bramona, cap de l 'expedició, 
Gui l lem Ar ias, Joan Massons, Joan Ol i 
va, Josep-Lluís Pérez Santamaria i Caries 
Primo. L'expedició va durar del 27 de 
ju l io l f ins al 23 d'agost. 

A la pr imera fase de l 'expedició els 
a lp in istes van fer cap a Tanzania, on la 
to ta l i ta t del grup van ascendir al c im 
del Ki l idmanjaro (6.010 m ) , a t ravés de 
les geleres Ratzel i Rebmann, de la cara 
sud. Es t racta de dues pr imeres ascen
sions nacionals de reconeguda d i f i c u l t a ! 
També es va dur a te rme una altra pr i
mera ascensió nacional a la punta Klute 
del Mawenzi (5.050 m ) , per la via Oest 
(Meyer-Pur tschel ler ) . 

A cont inuació l 'expedició es va trasl la-
dar a Kenya i va establ ir el campament-
base a la cara nord del Mon Kenya. Tôt 
i que el bon temps no els va acompanyar, 
hi van realitzar les ascensions següents: 
Primera a la punta Dutton (4.885 m) per 
la via di recta cara nord-est; ascensió a 
la mateixa punta per l 'aresta sud; al 
Batian (5.199 m) per la via Fi rmin-Micks, 
amb un bivac a 4.970 met res ; pr imera 
nacional amb var iant a l 'aresta oest del 
Batian, amb un bivac a 5.100 met res ; a 
la punta Lenana (4.985 m) per la gèlera 
Gregory, amb descens per la mateixa 
ruta; pr imera absoluta al Petit Gendarme 
per l 'aresta nord-oest; a la punta inno
minada de la cota 4.073 (entre les gele
res Joseph i Cesar) per l 'aresta sud; i 
la pr imera nacional a la punta Peters 
(4 575 m) per la cara est i l 'aresta nord-
est, via Gerrard-Chambers-Harr is. 

Inauguració del refugi Molieres 

El perqué del nom. — El 15 de setem-
bre s' inaugura el refugi exper imental de 
Mol ieres, al Pallars Jussà. És la cons-
t rucc ió núm. 19 de la xarxa del Comi té 
Cátala de Refugis, de la Federado Ca
talana de Muntany isme. 

Cal aclar ir que Mol ieres, topôn im ara
ñes del cátala Mul leres, és encara un 
nom poc conegut —i menys usât— pels 
excurs ionis tes. No ha de fer estrany, 
dones, que en algún per iodic s'hagi es-
cr i t «refugio de Moul iéres» (així, amb 
accent i t o t ) , confonent te rmes france-
sos i aranesos. 

Perô cre iem lloable l ' interés de la Fe
de rado , en voler que el genuí nom de 
Mol ie res prevalgui per damunt de cap 
altra denominació, honorant així la for
ma dialectal de la valí. 

I el perqué de refugi experimental. — 
L'any 1960 l 'erecció del refugi Besiberr i , 
const ru i t d 'alumini anoditzat, causa sen-
sació dins l 'ambient muntanyenc. Ara, 
catorze anys després, un al t re refugi de 
semblants caractér is t iques —s i bé més 
per fecc ionat— ha estât instal lât a Calta 
capçalera de la Noguera Ribagorçana, 
just al pr imer estany i Hoc de naixement 
d'aquest r iu . 

Const ru i t amb perf i ls i planta de fer
ro, i revest i t in ter iorment amb escuma 
de pol iuretà i fusta, es t imem que les 
sèves condic ions d ' isolament hauran -de 
resultar per fectes. Per al t ranspor t de 
les peces pre-fabricades s'hagué d'ut i-
l i tzar un hel icôpter — igualment que en 
el cas del refugi Bes iber r i—, ja que re
sulta pràct icament impossib le de fer-ho 

amb al t res mit jans de t ranspor t , per 
aquells pendents abruptes i tar terars . 

L'actual emplaçament no és el Hoc 
que hom havia f ixât, i és que a Chora 
del t rasl lat deis mater ials sorgi ren dif i
cu l tá is , pel que sembla, insalvables. 
L'hel icòpter no pogué si tuar el refugi al 
mateix coli de Mul leres (a 2900 me t res ) , 
sínó en una aleada infer ior, a prop del 
pr imer llac que es troba pujant de l'hos
pital de Viel la. 

Considérant ara aquest fe t , no t robem 
desencertat el Hoc escol l i t com a defi-
n i t iu , car la rao principal d'un refugi és 
que es t robi s i tuât enmig d'un amfitea-
t re de c ims, i que permet i les ascen
sions radiais (en el cas que comentem: 
Tue de Mul leres, la Girbosa, Feixant 
—Gran i Pet i t—, les Agul le tes, e tc . ) . La 
quai cosa podra compl i r mi l lor des del 
Hoc actual, que no pas si hagués estât 
s i tuât al coli de Mul leres, arran de c im. 

Ja que si bé — i per ex tens ió— qual-
sevol Hoc és bo per a un refugi , un 
coli no és precisament el Hoc més ido-
ni , segons opiníó deis més entesos. 

L'acte de la inauguració. — A les 7 del 
matí del d iumenge (al t res ho havien fe t 
una hora abans) s' inicià l 'ascensíó col-
lect iva al re fugi , que des de l 'hospital 
de Viel la (boca sud de la foradada) es 
dist ingia élevât a 700 metres de desni
vel ! . 

El carni, assenyalat solament amb pe-
dronets —ais l locs més compl icá is i 
suscept ib les de perd re ' l— s'enfi la al seu 
darrer terç, després d'un t ros de tar ter 
vér i tab lement abrupte. Però amb tot , els 
d is t in ts grups de muntanyencs, més d'un 
centenar en nombre, s'anaren aplegant 
entorn a la nova construcc ió, ais vol-
tants de la quai s'hi havien també aixe-
cat algunes tendes. 

L'acte d' inauguració, a quarts de dot-
ze, fou en ext rem senzi l l : Una salutació 
de Joan Massats (président del Comi té 
de Refugis) i unes paraules de Francese 
Martínez i Masso (président de la Fede
r a d o Catalana) fou tot . Es lamenta la 
manca d'un sacerdot que hagués of ic iat 
missa i beneït el refugi , però sembla 
que a causa de les c i rcumstàncies ac
tuáis, cada cop sera més di f íc i l la seva 
presencia en aquests actes. 

Després de l 'habituai refresc, i com 
siguí que el temps —després d'un matí 
radiant— havia empi t jorat ràpidament, 
hom opta per la davallada de re torn ; i 
encara els pr imers grups no havien arr i-
bat a la val i , que la tempesta esclatà 
amb el clàssic aparell amb que sol pro-
duir-se al Pir ineu. Résultat: No cre iem 
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que cap dels assistents hagués escapat 
a la mullena. 

La F.C.M. est igué representada per 
F. Martínez Massó, A. Marcet i J. E. Es-
cart ín. Pel C.C.R. hi ass is t i ren J. Mas-
sats, D. Pi Tramunt, J. Fajula, A. Co-
nesa i a l t res. També hi foren represén
tate els Grups de Socors de Muntanya. 

Cal afegir, f inalment, que les ent i tats 
representades, fo ren : A. E. Balaguer, 
A. E. Catalunya, A. E. Etnografía i Folk
lore, A. E. Pedraforca. С. E. Al iga, С. E. 
Catalunya, С. E. Comarca de Bages, 
С, E. Els Blaus, С. E. Poblet, С. E. Rubí, 
С. E. Tàrrega, С. E. Tremp, Club E. Gra
cia, Club E. Pirinenc, Club M. Barcelo
nés, ent i tats de les comarques tarrago-
nines, G. E. i E. G. de Girona, S. M. Reus 
Deport iu , U. E. Sabadell i les représen
t e r o n s de la U.E.C. de Barcelona, Hos-
p i ta le t /Cen t re , Horta, Igualada i Mataró. 

Fitxa técnica 

Refugi Mol ieres. 
Alçada: 2360 mèt res . 
Situació: Al ta valí de Mol ieres (Mul le

res ) , al costat de l 'estany de baix (nai-
xement de la Noguera Ribagorçana). co
marca del Pallars Jussà. 

Inauguració: 15 de setembre de 1974. 
Propietat: Federació Catalana de Mun-

tanyisme. 
Caractéristiques: Refugi pre-fabricat 

amb perf i ls de fer ro i recobert de fusta 
i escuma de pol iuretà. Consta de sala-
menjador-dormitor i i 6 l l i teres dobles 
(amb màr fegues) , en única planta. Sen-
zill mobi l iar i ; rebost amb queviures. Niu 
de mater ial del G.S.M. 

Capacitat: 12 places. 
Carácter: Refugi l l iure. 
Accessos i comunicacions: Tren f ins a 

la Pobla de Segur i cotxes de línia f ins a 
l 'Hospital de Viel la (Boca S del t úne l ) . 
D'aquí al re fugi , remuntant la valí : 3 ho-
res aproximadament. 

Itineraris: Ascensió al Tuc de Mol ie
res (3010 m ) : 2 h. 15 mn. 

Ascensió al Pie de Girgosa (2841 m) : 
1 h. 30 mn. 

Ascensió al Felxant Gran (2955 m) : 
3 hores. 

Ascensió al Feixant Petit (2785 m ) : 
2 hores. 

Ascensió al Mai l dels Puis (Forcana-
da) (2881 m ) : 3 h. 30 mn. 

Del refugi al col l de Salenques 
(2800 m ) : 2 h. 15 mn . 

Del refugi al refugi de la Renclusa: 
5 h. 30 mn. 

David M. Aloy 

XXV Aplec de Matagalls 

La Secció de Ciéncies i A r t s , amb mo-
t iu de les noces d'argent dels Aplecs 
de Matagal ls, va creure oportú d'enviar-
hi una representació, d i r ig ida pel nostre 
consoci Modest Mont l leó. 

Aquest vint-i-cinqué aniversar i es va 
d i ferenciar de tots els a l t res per l'ad-
vers i ta t atmosfèr ica. Els actes sempre 
s'havien portat a te rme, amb bona cl i 
matologia i al peu de la Creu del Sant 
i el Poeta de Catalunya, An ton M. Cla-
ret i Jacint Verdaguer. Aquest any la 
pluja pers is tent i un oreig molest , obl i
garen els organitzadors a trasl ladar els 
actes programats a Vi ladrau. 

Solament un acte va teñ i r Hoc al c im 
de Matagal ls i fou la benedicció de l'ai
tar de Catalunya, pel senyor bisbe de 
Vie, Ramon Masnou. Aquest altar, s i tuat 
davant la Creu, és d'una perspect iva me-
ravellosa i sobre la pedra i amb rel leu 
destaquen les muntanyes i monuments 
mes signi f icat ius del nostre país, Mont
serrat , Canigó, Ripoll, Sant Pere de Roda, 
Nuria, etc., i al f ron t is l'any 1974, una 
dedicator ia al pare Il la, promotor d'a-
quests aplecs, una aHusió al 25 aniver
sari i un vers de Joan Co lom, prev. 

Els al tres actes, com la missa comu
nitàr ia, el l l iurament de medal les a la 
constancia, l 'o fer iment d'una carpeta amb 
6 goigs relacionats amb el Montseny, 
repar t iment de gal lareis signats pel se
nyor bisbe de Vie, a una selecció de 
persones que desinteressadament cohla-
boren per la bona marxa dels aplecs i 
l 'audició de sardanes, van teñ i r Hoc a 
l 'església parroquial de Vi ladrau i a la 
plaga Major. 

Aquest any lanada a l 'Aplec de Ma
tagal ls venia condicionada per un jubi-
leu en qué s'obtenia la gracia de l 'Any 
Sant. Com cada any, també es va editar 
l 'album de records, i la col lecció de 
goigs que ha fe t entrada a la nostra Bi
bl ioteca, patrocinada per l 'entusiasta 
apleguista Caries Tomás, podem dir que 
és una acurada edició, amb notes histò-
r iques i amb dibuixos ¡ es tampado a 
carree del senyor R. Vives I Sabaté de 
Vilanova i la Gel t rú. 

Malgrat to t , l 'adversa s i tuació atmos
fér ica, no fou obstacle perqué els aple-
guistes fessín el seu carni cap a la Creu 
de Matagal ls i no és d'estranyar, ja que, 
ais romeus excurs ionistes, els guiava la 
fe i l 'entusiasme per conservar, amb la 
seva presencia, les mes purés t radic ions 
muntanyenques, dins un autènt ic esper i i 
de germanor. 

En la mort de Pere Bosch i Gimpera 

El dia 9 d 'octubre va mor i r a la c iutat 
de Méxic on tenia fixada la seva resi
dencia, l ' i l lustre prehistor iador cátala 
Pere Bosch i Gimpera. En el moment 
del seu traspàs tenia 83 anys. 

Pere Bosch i Gimpera havia nascut a 
Barcelona el 21 de marg de 1891. Es va 
interessar pr imerament per la l i teratura 
grega i havia estudiat , així, amb el cé
lebre professor Segala. Després la seva 
vocació el va dur cap a l 'arqueologia i 
la histor ia antiga, en qué va destacar 
mol t aviat. A 23 anys ja era el d i rector 
del Servei d ' lnvest igacions Arqueológi -
ques de ( ' Insti tut d'Estudis Catalans, ser
vei al qual va donar un gran impuls. Va 
part ic ipar també als Estudis Universi tä
re Catalans i l'any 1916 va obtenlr la 
cátedra d 'h istòr ia antiga de la Universi
tät de Barcelona, on va fundar el Semi
nari de Prehistor ia, en qué es van for
mar to ts els prehistor iadors ¡ arqueólegs 
que després van destacar al nostre país. 
El seu prest ig i esdevingué aviat univer
sal, i va formar part to t segu i i de nom
brases corporacions estrangeres, entre 
les quals el Comi té Permanent de Con-
gressos I n t e r n a c i o n a l d 'Arqueologia. 
L'any 1931 Bosch i Gimpera fou nome-
nat degà de la Facultat de Filosofia ! 
Lletres de Barcelona. Ouan, al cap de 
dos anys, es va establ i r la Univers i tä t 
Autònoma, en fou nomenat rector, car
ree que va ocupar f ins a l'any 1939, en 
qué degué emprendre el carni de l 'exi l i . 
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En les sèves successives residencies 
—Oxfo rd , Paris, Mèx ic— Bosch i Gimpe-
ra ha cont inuât la seva labor docent i 
son nombroses les univers i tats de di
versos països que han pogut beneficiar
se del seu mestratge. 

Bosch i Gimpera és considérât amb 
rao el fundador de l 'arqueologia catala
na, ja que ell va establ i r les bases i els 
postulats iniciáis per a tota la investiga
do que després s'ha dut a te rme. Els 
seus trebal ls sobre prehistor ia catalana 
i peninsular foren decisius per a la in
ves t i gado arqueológica al nostre país, 
ja que els seus esquemes foren el punt 
de partida de tota la labor poster ior. Les 
publ icacions que test imonien la ingent 
tasca científ ica del professor Bosch ¡ 
Gimpera son nombrosíssimes i impossi
bles de ressenyar en la seva total i tat . 
Va coHaborar a moites publ icacions es-
pecial i tzades, com ara l 'Anuari de l'Ins
t i tu t d'Estudis Catalans i d'altres revis
tes estrangeres, i a la premsa periódica 
del seu temps, com ara «La Publicitat» 
i la «Revista de Catalunya» i, durant l'e-
x i l i , a «La Nova Revista». Entre les sé-
ves obres es barregen els trebal ls es-
pecial i tzats, en qué dona compte de les 
invest igacions. com ara Campanya ar
queológica de l'Institut d'Estudis Cata
lans al límit de Catalunya i Aragó, La 
necrópolis de Peralada, Exploracions a la 
cova de Tivissa, els trebal ls d'assaig. 
com ara les seves diverses obres sobre 
la civ i l i tzació cél t ica i els seus trebal ls 
de síntesi i de divulgació, com son els 
avui tan recercats opuscles de la céle
bre col lecció popular «Minerva», La pre
historia de la Península Ibérica i L'Edat 
de la Pedra. 

El professor Bosch i Gimpera. savi 
eminent, fou alhora un exemple de per
sona senzil la i afable, d'una cordial i tat 
ext rema que recorden amb emoció els 
qui el van tractar. Sol l ic i tât de to t avreu, 
es va complaure a prodigar el seu saber 
amb generosi tat absoluta, I ens ha arr i-
bat alxí noticia d'unes l l içons que va 
impart i r dins un curset d 'humanitats, en 
una ent i tat modesta com era el desa-
paregut Ateneu Endclopédic Popular, de 
Barcelona. 

La mor t del professor Bosch I Gimpe
ra ha ompler t de dol to tes les esferes 
cul turáis I sensibles del país. Ens queda, 
en compensado, el f ru i t de la seva tas
ca s ingularment fecunda, i el seu exem
ple de trebal lador Incansable, de mes-
t re excepcional i de digne clutadà. 

Ha mort l'emínent arqueóleg 
Miquel Oliva i Prat 

Al cap de pocs dies de la mor t del 
doctor Bosch i Gimpera ens arriba una 
altra t r is ta not icia que endola també el 
món de l 'arqueologia: la mort , per acci
dent d 'automóbi l , retornant de Roses en 
miss ió de serve i , del professor gironí 
Miquel Oliva i Prat, d i rector del Museu 
Arqueológic Provincial de Girona. Treba
llador infat igable, doctorat en Filosofía i 
Lletres. secció d 'Histór ia, per la Univer
s i tät de Barcelona, i actualment cap del 
Servei d'Excavacions Arqueológiques i de 
la Conservació i Catalogació de Monu
ments de la Diputació de Girona, exer-
cia el seu carree amb autént ica vocació. 
Els f ru i ts de les invest igacions dûtes a 
terme als poblats d 'Ul lastret i de Roses 
i a tants d'al tres de la geografía gironina 
son prou coneguts, així com eis nombro-
sos art ic les publ icats en diaris I revistes 
especialítzades i les conferencies pro-
nunciades amb mot iu de tantes manifes-
tacions ar t is t iques i cul turáis on la seva 
col laboració no faltava mal. 

El doctor Oliva fou conegut i est imât 
també en l 'ambient excurs ionista, la seva 

bibliografia 
La vali de Boi. — Salvador Ginesta i Bat-

l lor i . — 41 pàg. Fotogravats. 1 Mapa-
croquis. Arx iu Bibl iografie Excursionis
ta. Barcelona, 1974. 

Cont inuant la seva sèrie de monogra-
fies geogràfiques i excurs ionis tes, en la 
qual el présent vo lum ocupa ja el nú
mero quinze, la Unió Excursionista de 
Catalunya acaba de publicar l ' lnteres-
sant estudi de Salvador Ginesta i Bat-
l lor i , el conegut estudios de les nostres 
comarques. La vali de Boi. 

El remarcable t rebal l , que en real i tat 
és una recop i lado en forma de separa
ta, deis art ic les publ icats anter iorment 
a la revista «Senderos» de l 'ent i tat ger
mana, encamina el seu propósi t cap a un 
object iu eminentment divulgador i peda
gogie, serv i t per la ploma fluida i ame
na del seu autor, que amb la seva habi
tual documentado i ampli coneixement 

persona era populär en mol ts pobles de 
les comarques gironines on la seva tasca 
de restauraciö de monuments havia cons
truit un aHicient i una posit iva promoclö 
de tantes pet i tes i obl idades poblacions. 
Ul lastret. per exemple, no fou solament 
el poblat greco-ibèric, Hoc prefer i t de les 
seves invest igacions, sinö que va su-
posar també una mil lora per al ve i pö
blet del mateix nom amb el retorn de 
l'aire médiéval als seus carrers i sobre-
to t amb la restauraciö de la interessant 
església romànica de Sant Pere. 

Preocupat pels problèmes de l 'Arqueo-
logia, assist i a diversos congressos na-
cionals i internacionals, i hi va aportar 
experièneies al camp de l 'arqueologia 
local. La seva tasca enfront del Museu 
Arqueolögic de Girona fou important , i 
alhora, exercia l 'ensenyament a la Uni
vers i tä t Autönoma de Barcelona, delega-
ciö de Girona. 

Només ens resta esperar, al mateix 
temps que lamentem la seva desaparic iö, 
que la seva fecunda labor d ' invest igaciö 
i revalori tzaciö de la histöria gironina no 
sigui oblidada, i que t robi entre eis que 
foren eis seus coi laboradors, una espe-
rançadora cont inuïtat . 

del tema estudiat , t racta to ts eis as-
pectes bàsics d'aquesta pr ivi legiada zona 
pir inenca del Ribagorça. 

El pr imer capítol centra l 'estudi en 
l a m b i t geografie de la val i , per a seguir 
en capítols successius, estudiant els as-
pectes histor ies, orogràf ics, économies i 
sociologies, el parc nacional d 'Algües 
Tortes, el balneari de Caldes, Sant Cli-
ment i Santa María de Taüll I els seus 
meravel losos temples romànics, i f inal-
ment els pobles de la valí. En canvi , no 
hi ha cap capítol dedicat a la descr ipció 
d ' i t inerar is excurs ionistes, probablement 
perqué l'autor ha considérât, amb lógica, 
que ja ex is t ien obres que t ractaven 
exhaust ivament aquest tema. 

En resum: una interessant apor tado 
al coneixement de la comarca per ais 
qui encara la ignoren, alhora que una 
bona amp l iado informat iva per ais qui 
ja n'eren coneixedors. 

La revista "Muntanya" editada peí Centre Excursionista 
de Catalunya, es publica sense cap finalitat lucrativa. 
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a qualsevol época 
de l'any us 

podreu equipar 

ENRIC GRANADOS, 122 - AVINYÓ, 8-10 - PASSEIG MANUEL GIRONA, 49 
SUCURSAL A GIRONA: CORT REIAL, 15 



Camping 

La Ballena Alegre 

A 9 mjnuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 

camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 

seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 

mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat deis nostres clients hem installât 

a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 

restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 

assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 

planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 

articles que vulgueu. 



la qualitat 
dels nostres 
clients 
determina 
la qualitat 
deis nostres 
productes 



KM. LANCIATO 
DI «LA PLAGNE» 1974 

NUOVO RECORD MONDIALE DI VELOCITÀ 

PER MATERIALI DI SERIE MASCHILE 

1° SILVANO ROUDE KM.-ORA 150,860 

3° TERESIO VACHET KM.-ORA 149,030 

NUOVO RECORD ASSOLUTO FRANCESE DI VELOCITÀ 

PER MATERIALI DI SERIE FEMMINILE 

1 M / W 
2 A f f W 
3 t*UF*F 

4 M/F=?F 

i t a l i ! 
i t a l i , 
i t a l i ; 
i t a l i . 

QC£JuC\ 

Passe ig de Grèc ia , 9 3 
B A R C E L O N A - 8 

LO SCI DI SERIE PIÙ VELOCE DEL MONDO 





d'EL CASERÍO 
me'n fio! 

P e r a i x ò 

é s e l p r i m e r f o r m a t g e 

e n p o r c i o n s 

d ' E s p a n y a 

Pes en origen: 170 grams 

EL CASERÍO 

Respuesta Comercial 
F. D. Autorización n.° 72 

B. 0. de Correos n.° 2385 (18-3-74) 
TARJETA POSTAL NO 

I PRECISA SELLO ¡ 
A FRANQUEAR 

EN DESTINO 

EDICIONES DESTINO 

A p a r t a d o n ú m . 35, F . D . 

B A R C E L O N A 



estigueu preparats 
l'hivern es aci 

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



ELS QUI 
S'ARRISQUEN 

saben el que son les sensacions fortes, 

el que son els moments perillosos, 

en els quais és vital de prendre 

una decisio transcendent. 

Com els qui usen Floïd: 

s'han decidit per -Floïd 

per als moments importants. 

Amb -Floïd es « c o r r e el r isc» de quedar bé. 

HAUGRON CIENTIFICAL.S.A. Btndm/Mdte/Odo/iWs N ^ Y O * 


