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La Ballena Alegre 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista" de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE', us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aiguës 
mediterrànies. 
Així mateix i per a comoditat dels 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. 
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JA SOM 
A MIG CAMI ! 

Acaba de sortir 
cl T volum de 

G-RA 
NCICIÛPED: 
ATALAN 

El fet que la GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA - m a l -
grat d i f icu l tá is i impediments de tota m e n a - hagi ar r iba t 
a mig camí, és un fet impor tan t , perqué la GRAN ENCI
CLOPEDIA CATALANA és una obra d ' i n f ras t ruc tu ra de 
país. És una de les obres cu l turá is mes grans del nostre 
poblé. 
Conscients que és una obra una mica de tots, tant peí que 
és com peí que representa, man ten im el f e rm compromis 
de minorar , fins al la on a r r ib i el nostre saber i les nos-
tres forces, tôt el que resta de la GRAN ENCOCLOPÈDIA 
CATALANA. 

8 W 10 

I test imoniem des d'ací l 'agraïment a tots els qui d 'a lguna 
manera han col - laborata l 'assol iment d'aquesta rea l i ta t , 
així com l 'esperança de la propera coMaboració de tots 
aquells que avui encara no son subscr iptors. 
Trameteu-nos, dones, tot seguit el cupo ad junt i rebreu 
ampl ia in fo rmac ió de la GRAN ENCICLOPEDIA CATA
LANA. 
Ara mes que m a i , precisament perqué j a és a mig camí, 
la GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA nécessita de tots. 
Subscr iv iu - vos -hi ! 
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Editorial 
S o b r e e l n o u m a p a de C a t a l u n y a 

Al vell i permanent problema del 
greu di'' ,ci existent entre la cor
recte grafía deis noms de lloc i la 
ittilitzada oficialment, s'hi ha unit, 
els darrers temps, la creado d'uns 
topónims sovint absurds, per a la 
denominado, també oficial, deis 
productes de la fusió de diversos 
municipis per discutibles raons ad
ministratives i économiques. A les 
comarques lleidatanes, amb prefe
rencia, aquesta toponimia demos-
tra a bastament com, a l'hora d'es-
tablir una denominado comuna per 
a diversos pobles, ni s'utilitza el ca
mí que porta a la raonable consul
ta d'organismes i entitats enteses 
en la materia, ni gairebé el del sen
tit comú. 

Com a breus illustracions, a l'at-
zar, del que diem, recordem el nou 
nat municipi de Pallars Jussà, pro-
ducte de la fusió d'Aramunt, Hor-
toneda de la Conca, Claverol i Ser-
radell-Toralla, i el de Torreflo, amb 
el qual es fa referencia ais antics 
municipis de Torrefeta i Florejacs. 

En el primer cas, ens agradaría 
que ens expliquessin com pot re
sultar valida i entenedora la fórmu
la de donar a uns pobles concrets 
el nom d'un comarca, i encara mes, 
explicar-nos en virtut de quins pri-
vilegis aquests pobles poden usar 
en exclusiva una denominado que 
és també patrimoni de molts altres. 
Perqué si, com sembla, Vexclusiva 
no és possible, haurem de suposar 
que quan s'uneixin uns quants po
bles mes de la mateixa comarca po
dran denominarse, amb els matei-
xos drets, Pallars Jussà, o potser, 
per a millor entendre's, Pallars Jus
sà bis o II. 

En el cas de Torreflo, cal reco-
nèixer que la fórmula, si prospera, 
admet les mes fantasioses i sorpre-
nents innovadons. Abans ningú no 
ens prengui la primada, oferim el 
suggeriment que quan la mancomu-
nitat Terrassa-Sabadell passi a una 
auténtica fusió, cosa que es veu en 
l'horitzó immédiat, es recordin per 
al conjunt les possibles denomina-
cions de Tabasarrell, Sabarrassa o 
Sabatassa que teñen, si mes no, la 
virtut de sonar tan malament com 
Torreflo. En fi; que peí camí em-
près amb els exemples esmentats, 

es pot donar en pocs anys a la topo
nimia del pais una amenitat extra
ordinària, encara que s'aconseguei-
xi amb el tribut de llegar a les ge-
neracions futures una visió diguem-
ne molt poc amable del nivell cul
tural dels que tenien cura d'aques-
tes coses, i una lamentable evidèn-
cai de la seva manca ab soluta de 
respecte al nostre pòsit històric i 
tradicional. 

Per això voldriem subratllar Va-
graimerit de veure que, én la defi
nitiva edició, el mes de gener d'en-
guany, del Mapa de Catalunya rea-
litzat pels Serveis de Geografia i 
Cartografie de la Diputació Provin-
cial de Barcelona, no han estat tin-
gudes en compte les comentades in-
vencions toponimiques, i que, no 
solament això, sino que els pobles 
hi figuren amb la grafia correda. 
Amb el suport, bàsicament, de l'au-
toritat de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, i de la solvència cientifica 
d'uns experts encapqalats pel filò-
leg Joan Coromines, el Mapa editat 
per la Corporació Provincial barce-
lonina, amb la coltaboració de les 
altres tres Diputacions catalanes, 
ressalta el nom concordant amb la 
fradicio, la filologia, l'ortografia i 
la història, però també —tal com 
hem esmentat en comenqar— la fre-
qiient diferèncìa entre aquest nom i 
l'oficial. 

Però el que és evident ara, és que 
la discordància es produeix en un 
nivell molt diferent. Que les quatre 
Diputacions catalanes es manifestin 
amb claredat sobre quin és el nom 
correcte per a cada població, signi
fica una presa de posició de prou 
pes per a judicar que tots aquells 
municipis que s'entestin a contra
dir aquest criteri, i mantenir les de-
nominacions errònies, ho fan en un 
gest desconsiderat i absurd, sense 
argumentació viable. I més si tenim 
en compte que, de temps, la Ilei ad-
met i marca el carni per a norma-
litzar els topònìms mal escrits, i 
que hi ha Vantecedent"que fins ara, 
i en tots els casos en què la sollid-
tud s'ha tramitat, ha arribat lenta, 
però a bon port, tot i que els exem-
ples —entre els quals podem posar 
Vilafranca del Penedès i Vilassar 
de Mar— han estat més aviat es-

cassos. 
Que la situado és ara^diferent, es 

basa també en el criteri que que
den enrera els temps en què els 
capdavanters d'alguns municipis po-
dien sentir una certa angunia de 
pensar si la petició de correcció de 
nom podia èsser mirada com una 
inclinado política desavinent, i que 
hem entrât en un punt en què sem
bla que ja se sap destriar, aïs nivells 
superiors, que una cosa és la topo
nimia i una altra la política; que la 
voluntat d'escriure correctament un 
nom és senzillament una actitud 
d'interès per la cultura del país, i 
que en aquesta actitud, correspon a 
les autoritats —autoritats munici-
pals en aquest cas— donar el pri
mer pas d'exemple. 

Tot i demanant excuses per a ha-
ver d'assenyalar amb el dit, vol
driem indicar com a mostra, que si 
«San Vicente dels Horts» o «San 
Quirico de Besora», davant del que 
els indica clarament la Diputació, 
prefereixen fer l'orni i seguir igual, 
caldria que fessin publiques les 
raons de la seva actitud: el perqué 
d'un nom híbrid i inconséquent que 
no respecta ni la llengua catalana 
ni la castellana, com en el cas de 
Sant Vicenç, i el perqué d'un «San 
Quirico» en substitució d'un Sant 
Quirze tan historie i tradicional que 
—oh, les grans ironies del país!— 
àdhuc subsisteix en uns munidpis 
de la provincia de Burgos. 

Si la insistencia en la defectuosa 
denominado actual suposés el man-
teniment d'una tesi diferent sobre 
¡'origen del nom i la seva grafia cor
recta, tot i que discutible, el gest 
podría trobar una certa justifica
do, però de segur que sobrarien 
dits d'una mà a aquests casos, ì 
que el que realment restarà per a 
cada immobilitai, sera l'evidència 
d'una actitud d'indiferencia i desi
dia que tampoc no és justificable 
amb l'argument que, ai càpdavall, 
es tracta d'un problema poc impor
tant, perqué és precisament en les 
coses petites i fàcilment soluciona-
bles on es pot veure o no, la volun
tat de servei i respecte a la comuni-
tat, per part dels que oficialment 
la representen. 



Els problèmes del medi natural(lll) 
La conservaciô de les zones humides 
per J o a q u i m M a l u q u e r S o s t r e s 

El conegut estany de Banyoles, també en 

situado de periti com totes les zones hu

mides del nostre país. A primer terme s'hi-

pot apreciar encara un testimoni de la 

vegetado natural però la de l'altra riba 

correspon ¡a a un paisatge modificai. • 

Les zones humides constjtueixen 
el biôtop —o escenari f isic de la vi
da— mes l imitât, intéressant i alho-
ra amenaçat de les terres catala
nes. Aqüestes circumstàncies que 
afecten els Macs, les Macunes l i torals, 
les vores dels rius, etc., son comunes 
a Europa i Nord-Amèrica i, val a dir-
ho, que arreu s'han aixecat veus en 
defensa d'aquells indrets i s'han 
près mesures efectives de protecció. 
Llevat, és ciar, de casa nostra. 

Les zones humides son importants 
per raons. biologiques, paisatgistiques 
I àdhuc historiques en algun cas, com 
succeeix amb l'albufera de Valencia. 
Des de l'angle biologie —que ara 
t ractem— els aiguamolls es caracte-

ritzen per la varietat i abundancia 
d'espécies vegetáis ¡ animáis que 
contenen i que, en general, en son 
exclusius. 

Si ens f ixem en la fauna ornitoló
gica —la mes palesa— trobem que a 
Europa occidental hi ha catorze grups 
d'ocells —que comprenen nombrosos 
generes i, mes encara, especies— 
vinculáis totalment o parcial a les zo-
nes humides. Totes les especies ne-
dadores, com les diverses menes 
d'ánecs, les fotges i els cabussons; 
els camallargs, des dels más grans 
com son els agrons i els flámenes 
ais mes menuts, del t ipus dels ter-
rits i becadells; les gavines, xatracs i 
fumarells, tan ll igats ecológicament 

ais estanys l i torals; i f ins i tot tro
bem uns rapinyaires —els esparvers 
d'aiguamoll— que nien i cacen entre 
els jones i les canyes xisqués. 

Les zones humides mai no han ates 
gaire extensió a les terres catalanes 
i, en canvi, son el biôtop que mes fra 
sofert a causa de l'acció destructora 
dels homes. Des del segle XVIII s'ini-
cia l 'aterrament dels estanys i albu-
feres per tal d'incrementar l'extensió 
dels conreus —pensem en la puixan-
ca demogràfica d'aquella centùria— 
i, també, per tal d'eliminar focus de 
febres tercianes, veritable obsessió 
deis ¡Hustrats. N'hi ha prou fullejant 
les célebres Observaciones sobre el 
Reyno de Valencia del botanic Anto-
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Membres de la Secció Regional Catalana 

de la Societat Espanyola d'Ornitologia, fent 

el curs d'anatides a l'Escanyissada (delta 

de l'Ebre). ^ 

ni Josep oavanílles, per adonar-se del 
carácter de croada cultural que reves
tía aleshores la dessecacló deis ai-
guamolls. 

A les preocupacions sanitàrles I a 
l'afany de terra, els han succeït avui 
dia l'ocupació urbana del sol, ja sia 
per l 'extensió de les ciutats, les ¡m-
plantacions industriáis i les construc-
cions turíst iques, car —no ho obli-
dem— gairebé totes les zones humi
des i sobretot les mes intéressants, 
están situades en un l itoral tan poblat 
i aprofitat com és el deis Països Ca
talans. Afegim-h¡, per a completar el 
panorama de l'agressió humana con
tra el medi humit, les múlt iples con-
taminacions —d'or igen urbà, indus
trial i agrícola— que augmenten con
sidérablement a partir de 1960. 

Al Rosselló encara es mantenen 
l'estany de Salzes —que assenyala 
el l ímit de l'antic comtat— i el de 
Canet, prop de Perpinyà. 

L'Empordà —que després del del
ta de l'Ebre era la comarca mes rica 
en habitats aquàtics— ha estât gai
rebé privât de les sèves antigües Ma
cunes. Esmentem el record del gran 
estany de Castelló d'Empúries, que 
comunicava amb els també inexis-
tents llacuna de Sant Joan i l'estany 
Bovós; també han estât dessecades 
les Macunes de Bellcaire, de Llanca i 
de Vi lacolum. De l'estany de Pals no-
més en queda un retal l , perô força 
intéressant i que és imprescindible 
de conservar. 

Actualment a l'Empordà —i a part 
de la romanalla de l'estany de Pals— 
només ens han pervingut els aigua-
molls situats entre els aiguabarreigs 
del Muga i del Fluvià —on s'han cen-
sat unes dues-centes especies d'o-
cel ls—, perô que ja han estât des-
tru'íts parcialment per la urbanització 
«Ampuriabrava» i la resta está greu-
ment amenaçada per d'altres inicia-
tives d'aquest t ipus. A l tram final del 
Ter —en el terme de Verges— hi ha 
un i l lot f luvial on l 'ornitôleg Martí 
Boada i el seu equip han localitzat 
una notable colonia d'ardéids entre 
les quals destaquen els martinets de 
nit i la cria —única coneguda al Prín-
cípat— de l'esplugabous. No cal dir 

7 Estany de Salses-Leucata 

2 Estany del Bordigó 

3 Estany de Canet 

4 Estany de Llanca 

5 Estany de Castelló d'Empúries 

6 Alguamolls de la Muga 

7 Aiguamolls del Fluvia o de Sant Pere 
Pescador 

8 Estany de Bellcaire 

9 Illot fluvial del Ter 

10 Aiguamolls del Ter i del Daró 
11 Estany de País (dessecat, només en 

part, a la darreria del s. XVIII) 

12 Estany de Sils 

13 Estanys de Banyoles, Espolia i Sant 
Miquel de Campmajor. 

14 Aiguamolls del Besos 

15 Estanys del Port. de la Torre del Riu, 
i de la Magarola. 

16 Estany de la Podrida 

17 Estanys de la Murtra i de Villa 

18 Estanys de la Ricarda i del Remolar 

19 Estanys del Canal Vell i de les Olles, 
I port del Fangar. 

20 Calaixos de Villa de Buda 

21 Estanys de l'Encanyissada, de la 
Tancada, de VAIfacada i de la Platjola. 

22 Port deis Alfacs i punta de la Banya 

23 Estanys de Beltran 

24 Estany de Capicorb 

25 Estany d'Albalat 

26 Estany de la Boca de Vlnfern 

27 Albufera d'Orpesa 

28 Albufera de Nules • 

29 Estany d'Almenara 
30 Estanys de Morvedre 

31 Albufera de Valencia 

32 Aiguamolls de Tabernes de Valldigna 

33 Albufereta d'Alacant 

34 Salines de Santa Pola o albufera d'Elx 

35 Salines de la Mata 

36 Salines de Torrevella 

37 Embassaments del Fondo 

38 Embassament d'Elx 

39 Llacuna de Salines 

40 Embassament d'Utxesa 

41 Estany d'lvars 
(dessecat la década del 1950) 

42 Embassament de Sant Llorenc de 
Montgai. 

43 Embassament de Camarasa 

44 Embassament de Cellers o deis 
Terradets 

45 Estany de Montcortés 

46 Estany de VEstany (dessecat el 1570) 

47 Albufera des Grau o de Maó 

48 Albufera de cala Morella 

49 Port d'Addaie 

50 Cala Tiran t 

51 Albufera d'Alcudia 

52 Albufereta de Pollenca 

53 Estany de ses Granotes 

54 Salobrar de Campos 

55 Salines d'EivIssa 

56 Estany Pudent 
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Un altre aspecte de l'estany de Banyoles, 

amb la vegetado natural amb aportacions 

introduldes. • 

Un aspecte de l'albufera de Valencia, amb 

manifestacions de l'ocupació rural. • V 

que aquest indret s'ha de protegir, 
sobretot fent compatible el seu man-
teniment amb els treballs en curs de 
correcció deis marges del r iu. 

Al nord del Principat existia l'ex-
tensa llacuna de Sils, de la quai no 
queda ni el rastre. L'estany de Ba
nyoles, que afortunadament ha per-
vingut f ins ais nostres dies, també 
peril la, i per aixô Jaume Boix pot pro
nosticar que si no es preñen mesu
res immédiates, d'aci pocs anys sera 
«l'estany podri t»; juntament amb la 
conservado d'aquest Mac cal consi
derar la dels veïns estanyols de la 
Cendra, del Vilar, la llacuna intermi
tent de l'Espolla, i l'àrea del riu Terri 
i dels seus afluents, dotada de bona 
cobertura vegetal. 

Al Barcelonés existien tres o qua
tre estanyols a l'aiguabarreig del Be
sos, que han estât es4?orrats de la faç 
de la terra. Al delta del Llobregat han 
desaparegut les Macunes del Port, de 
la Torre del Riu i la Magarola; encara 
existeixen, perô molt degradades i 
versemblantment irrecuperables, la 
Podrida, la Murtra i l'Illa; encara esta 
ben conservada la llacuna de la Ricar
da —gracies a la cura dels seus pro-
pietar is— i part del Remolar, que, 
d'acord amb Salvador Filella, s'hau-
rien de preservar de manera defini
t iva. 

A les contrades occidentals del 
Principat, enmig la plana d'Urgell , te-
niem l'estany d'lvars, mostra única 
de llacuna esteparia al nostre pais, 
i que fou innecessàriament dessecat 
en els anys cinquanta. En aquelles 
comarques hi ha alguns embassa-
ments art i f ic iáis que supleixen par-
cialmerrt la manca o la destrucció 
d'estanys naturals, com son el d'Ut-
xesa —extremadament contaminât, 
d'altra banda—, el conjunt dels em-
bassaments de Sant Llorenç de Mont-
gai i el Partidor de Baraguer i, menys 
values biolôgicament, el de Cellers. 

L'àrea húmida mes important de 
les terres catalanes és el delta de 
l'Ebre, que s'havia conservât gairebé 
intacte f ins ara. Afegim que en el 
Projecte MAR —d'abast internacio
na l— dedicat al manteniment de les 
zones humides a l'àrea temperada eu

ro-africana, la sitúen en la catego
ría A o de conservado préfèrent, im-
mediatament després de la Camarga 
i dels maresmes del Guadalquivir, I 
abans de l 'Albufera de Valencia, in-
closa tanmateix en aquell grup. 

L'àrea deltaica compren uns 250. 

k m 2 i presenta diferents biótops del 
mes alt interés. Arrossars que s'inun-
den. Ampies platges on nien nombro-
ses especies. I Macunes litorals com 
son el Canal Vel l , els existents a 
Tilla de Buda, l'Alfacada, la Platjola, 
la Tancada i l'Encanyissada. Esmen-
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Visio aèria de l'albufera de Valencia, en 
que destaquen les grans masses de canyis-
sars arrelats al Ilot. • 

Un exemplar de l'esp'ecie perdiu de mar 

(Glareola Pratíncola) captada a l'illa de 

Buda. • Y 

tem també la punta del Fangal, la ba-
dia deis Alfacs i la punta de la Ba-
nya, amb les salines allí existents. 
Aquesta zona, ultra l ' interés botánic i 
faunístic en general, resulta fonamen-
tal per a la reproducció i refugi hi-
vernal d'aus aquátiques, ja que s'hi 
registren durant els mesos freds con-
centracions de moltes desenes de 
milers d'ánecs i fotges. Per a palesar 
la varietat d'ocells presents al Delta, 
direm que Salvador Maluquer n'ha 
esmentat dues-centes quatre espe
cies diferents. 

A partir deis anys seixanta, pero, 
el delta de l'Ebre peril la greument. 
L'erosió marina progressa, ja que 
manquen les terres d'aHuvió aporta-
des per l'aigua del r iu, que ara es 
sedimenten ais embassaments exis-
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S'albufera des Grau, a Menorca, que hom 

intenta d'urbanitzar enmig duna considera

ble oposició popular. j 

tents. La contaminació de les algues 
i f ins i tot l'aèria —insect icides fumi-
gats des d'avionetes— ha provocat 
véritables hécatombes en les colo
nies d'ocells aquatics o marins, abans 
tan f lorents. Afegim-hi l ' incrément 
del transit huma per la zona i, so-
bretot, la funesta dèria urbanitzadora, 
propiciada per unes autoritats dispo-
sades a sacrif icar inconscientment el 
patr imoni natural de les futures gene-
racions. 

Al Pais Valencia han desaparegut 
els estanys de Beltran i de Capicorp, 
que el segle XVIII existien al terme 
d'Alcalà; entre Torreblanca i Orpesa 
s'esmentaven els d'Albalat i de la 
Boca de l ' Infern; també hi havia l'al-
bufera d'Orpesa i la de Nules. Seguint 
la costa i abans d'arribar a la celebre 
albufera de Valencia, trobem una ro-
manalla —força intéressant corn a re-
cer hivemr-l d'ocells aquatics— dels 
aiguamolls d'Almenara. Esmentem, f i -
nalment, la pèrdua dels estanys de 
Morvedre. 

L'Albufera de Valencia f ins al se
gle XVII pràcticament ocupava Tes-
pai comprès entre els rius Tûria i 

el Xuquer. Això és, unes divuit mil 
hectàrees el segle XVIII, que l'apro-
f i tament pel conreu de Tarros ha ré
duit en l'actualitat a unes dues mil 
i, encara, greument amenaçades per 
la intensa degradado que suposen 
l'aterrament continuât, la greu conta
minació i la destrucció de la Devesa, 
ara urbanitzada. Malgrat tot, el gran 
estany valencia mante un considera
ble interés pel que fa a les aus hi
vernants —s'hi han censat uns cin
quanta mil anàtids—, a part d'ésser 
l ' indret de nid i f icado de Tànec bec-
vermeil i d'ardèids. 

Mes al sud del Pais Valencia exis
t ien els aiguamolls de Tavernes de 
Valldigna, la llacuna d'Aiora, els es-
tanyols del Canal de Navarrés, l'albu-
fereta d'Alacant i la llacuna d'Oriola. 
En aquesta zona —de notable impor
tancia— subsisteix la llacuna de Sali
nes; l 'embassament d'Elx; el molt im
portant embassament de THondo 
—que aprofita uns aiguamolls allí 
existents— de bona extensíó i gran 
riquesa biològica. L'albufera d'Elx, 
avui convertida en salines —conegu-
des com de Santa Pola— on la pri

mavera passada va enregistrar-se el 
fet inoit de la cria deis flámenes, que 
és Túnica de coneguda als Pai'sos Ca-
talans des d'una de documentada al 
delta de l'Ebre en un text de! se
gle XVI. Esmentem, també, les sali
nes de Torrevella. 

A les liles ha estat gairebé des
truida la important albufera d'Alcú-
dia. A Mallorca, dones, només resta 
l'albufereta de Pollenga i la bassa de 
Tomarell. A Menorca hi trobem Tal-
bufera des Grau o de Mao —on s'han 
censat quatre mil anàtids—, i que 
s'intenta urbanitzar enmig d'una con
siderable oposició popular que mo-
mentàniament ha aconseguit de para-
litzar les obres. No cal remarcar la 
importancia que significa preservar 
aquesta llacuna, que ha esdevingut 
la zona húmida mes important de les 
Balears. A Eivissa només hi ha les 
salines, com a indret d'interés per als 
ocells d'aigua. 

Les pérdues experimentades en el 
domini de les zones humides son tan 
greus i és tan poc el que ens en res
ta, que no podem permetre cap mes 
atemptat contrari a la conservado 
deis indrets lacustres als PaTsos Ca-
talans. I, encara, caldria recuperar-ne 
alguns, com és ara l'antic estany 
d'lvars, al cor de la plana d'Urgel l , o 
bé establir aiguamolls art i f iciáis com 
s'ha fet amb exit en d'altres paísos. 
Si actuem així, haurem acomplert el 
deure indefugible de trametre a les 
generacions futures el llegat d'una 
fauna i una flora excepcionals que, al-
trament, es perdran sense remei. 
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Els problèmes del medi natural (IV) 
Dinàmica de la vegetado 
per J o s e p V i g o i B o n a d a 

És un fet d'observació corrent que 
les plantes que es fan en un terr i tor i 
geografie qualsevol (una val i , una co-
marca naturai, una serra...) no crei-
xen pas totes a tot arreu, sino que 
cadascuna mostra unes preferències 
ben determinades. Una cerca les vo-
res d'aigua on troba la humitat que 
necessita, l'altra s'enfila pels esqueis 
des les roques, aquesta ressegueix 
els fondais ombrius, aquella s'arre-
cera als vessants més solei ls. . . Les 
diverses exigències écologiques de 
les plantes, unides a les relacions de 
dependèneia o de competèneia que 
poden establir unes amb altres, fan 
que la vegetació —la coberta vegetai 
d'un pais— no sigui pas ni un man-
tell uniforme ni una barreja totalment 
fortui ta de grups d'espècies. A qual
sevol terr i tor i hom pot distingir, ja 
a primer cop d'ull, uns agrupaments 
ben determinats de plantes, les co-
munitats végétais, que alternen unes 
amb altres de manera més o menys 
regular. Son comunitats diferents, per 
exemple, un alzinar, una fageda hu-
mida, una vinya, un matoll de brucs, 
un prat de dall, una jonquera... , ca
dascuna de les quais es compon d'u
nes determinades plantes i es troba 
només en aquells indrets on les con-
dicions ambientals li son favorables. 
Les comunitats végétais son conside-
rades corn les unitats fonamentals, 
les peces basiques que integren el 
paisatge. 

Partint d'una tal interpretació de la 
vegetació, considerem de primer un 
paisatge naturai, és a dir, no gens 
influït per l 'activitat humana. Una de 
les caractéristiques peculiars d'a-
quest tipus de paisatges és la seva 
estabil i tat. Les comunitats que com-
ponen un paisatge naturai es mante-
nen pràcticament inalterades mentre 
no variïn les condicions cl imatiques 
gênerais del pais, és a dir, dintre d'un 
période de temps de l'ordre de segles 
o, per ventura, de miHennis. Hi hau-
rà, és clar, els canvis d'aspecte de la 
vegetació al llarg de l'any (caiguda 
de les ful les, esclats de f loració, bro-
tada, etc.) aixi com una renovació 
interna de les comunitats (mort dels 
individus vel ls, germinació de lla-

vors . . . ) , però, deixant de banda 
aquests fenòmens cícl ics, cada comu-
nitat es conserva aproximadament 
idèntica a ella mateixa. Els alzinars 
que cobreixen un vessant, el prat alpi 
que s'estén part damunt dels boscos 
de conifères, les pollancredes que vo-
regen un r iberal. . . mantenen, pràcti
cament de manera indefinida, Mur es
tructura característica. Les comuni
tats naturals són consequèneia del 
joc équil ibrât d'una série molt com
plexa de factors, i sempre que 
aquests factors no variïn elles tam-
poc no variaran. És clar que s i , per 
exemple, el clima evoluciona (fent-se 
més f red, o més humit, o més conti
nental...) la vegetació haurà d'anar-
s'hi adaptant i, per tant, evoluciona
rá parallelament. Els canvis que es 
donen a escala geològica han t ingut, 
certament, molta importancia en l'e-
volució de la coberta vegetal de la 
Terra, però aquí partim de la base de 
contemplar la vegetació dins d'uns 
périodes de temps no tan di latats. 

Els paisatges naturals es compo
nen, com ja hem assenyalat, de co
munitats diverses. Aqüestes serán 
tant més nombroses com més irre
gular sigui la topografia del Hoc con
sidérât, ja qye els diferents t ipus 
d'agrupaments vegetáis han de cor
respondre, de fet , a altres tantes 
menés d'ambients dist ints. Una roca, 
una tartera, un fons de val i , un ves
sant assolellat, ...representen cadas-
cun un ambient ecologie diferent, i 
cadascun portará un tipus de comu-
nitat especial. Ara bé, de totes les 
comunitats que es fan en un terr i tor i 
l l iure de la intervenció humana, les 
més caractéristiques són aquelles que 
están installades als indrets de con
dicions, podem dir, normáis: en un 
terreny pia, sobre un sòl ben desen-
volupat i lluny de tota mena d'influèn-
cia estranya (una roca que faci om
bra, un corrent d'aigua que augmenti 
la humitat del sòl , etc. ) . Aquesta 
mena de comunitats —generalment 
en nombre d'una o, més rarament, 
de dues dintre de cada terr i tor i cl i -
màt ic— reben el nom particular de 
climax, i són les que més bé servei-
xen (com semblara ben logie, dona

da la seva signif icació) per a caracte-
ritzar un paisatge. La cl imax es troba 
en equil ibri només amb el cl ima ge
neral de la regio, presenta un grau 
de complexitat molt alt^i té un esta
bi l i tat màxima. Les plantes que la 
componen omplen totes les possibi-
litats d'explotació del medi en el qual 
viuen, i el sòl corresponent ha adqui-
r i t un grau de desenvolupament. En 
condicions normals ni la comunitat 
pot admetre noves espècies ni el sòl 
pot adquirir caractéristiques dife
rents. Les comunitats no cl imàci-
ques, les que es fan als indrets de 
condicions particulars —per exem
ple, a les vores de r iu, als vessants 
obacs, als relleixos de cingles, a les 
carènes ventegades— estan en equi
libri no amb el clima general sino 
amb les condicions particulars del 
Hoc on es troben (humitat més ele-
vada del que és normal, o insolació 
prolongada, o poc desenvolupament 
del sò l . . . ) . Aquestes altres comuni
tats naturals s'anomenen comunitats 
permanents. El seu grau d'estabil i tat 
és més baix que el de la cl imax. Cai 
remarcar, però, que llurs possibil i-
tats d'evolució són molt diferents se-
gons els casos. A ix i , el bosc que 
creix al vesant obac només podrà 
canviar, en teoria, a mesura que l'ero-
sió vagi anullant el pendent; el bosc 
de ribera solament podrà modificar-se 
s i , de manera extraordinària però 
plausible, el riu canvia de Hit. 

Dintre del paisatge naturai el cas 
més t ipic de vegetació en evolució 
és el de les comunitats que es fan 
a les penyes. Les plantes que arrelen 
a les cl ivel les d'un cingle van alté
rant i destruint progressivament la 
roca; en consequèneia, les cl ivel les 
es faran cada cop més amples i s'hi 
aniran acumulant la terra fina i els 
résidus de les plantes mateixôs que 
hi viuen. Amb el temps l'antic es-
queix es convertirà en un replanet 
on hi haurà un cert gruix de sòl I on 
es farà una vegetació continua (po-
sem per cas, una mena de prat ) . 
A mesura que la roca anirà essent 
erosionada, el replanet s'eixamplarà, 
l'espai hàbil es farà més gran i el 
sòl anirà esdevenint profund, de ma-
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Deducciô de la série primaria teorica a par

tir de la vegetaciô actual. Els numéros 

indiquen l'ordre en que apareixen les dife-

rents comunitats durant la successiô. f 

nera que podran installar-s'hi ja plan
tes mes exigents. El pradell sera 
substi tuït , de primer, per un matol l , 
i quan el sol sigui ja ben desenvolu-
pat t indrem un bosc com el que es 
fa als llocs no rocosos. Aquest con-
junt de canvis encadenats que es pro-
dueixen en la colonitzaciô d'un ter-
reny nu inicial (la roca que hem po
sât com a exemple) és el que hom 
anomena una successiô primaria. 
I el seguit de comunitats que es van 
substi tuint unes a altres al mateix 
indret (les plantes aillades dels es-

queis, el pradell inicial, el matoll i, 
f inalment, el bosc) formen el que 
se'n diu una série. 

Les succcessions primàries — o , 
mes exactement, les sèves fases pri-
meres —son molt lentes i en part 
s' interfereixen amb l'evolució del ter-
reny, i de les plantes mateixes, a 
escala geológica. De manera que no 
son observables fàci lment ni arriben 
quasi mai a completar-se del tôt per
qué, mentrestant, solen donar-se can
vis —s i mes no, c l imàt ics— que en 
varien el sentit . De totes maneres, 

hom pot deduir molt bé la tendencia 
de la successiô observant simple
ment els diferents tipus de comuni
tats que es donen al terr i tor i en l'ac-
tuali tat. Horn hi veurà roques, a les 
fissures de les quais s'arrapen algu-
nes plantes especialitzades que re
presenten l'estadi inicial de la colo
nitzaciô; replanéis herbats que cor-
responen a fases un xic mes avança-
des; i vores de cingle, amb un soi 
mes o menys profund, on creixeran 
uns matollars especiáis que fan el 
transit vers el bosc ben constituït. 
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Reconstrucció del bosc subalpi a partir 

d'una clariana oberta accidentalment. ai 

Comunitat herbada d'epilobi angustiioli. b) 

Comunitat semiarbustiva amb predomini de 

gerderes ci Bosquet de gatsaules i bedolls. 

d) Pineda gairebé reconstruida. • 

B 

Aquestes comunitats, son, de fet, 
unes mes madures que les altres, I 
ens permeten d'entendre quins se-
rien els estadis de la successiô prl-
mària. La figura 1 és un exemple de 
corn es pot deduir basant-se en la 
vegetaciô actual d'un Hoc concret, la 
série primària teôrica. 

En un paisatge natural poden do-
nar-se, ocasionalment, altres succes
sions, induïdes per fenômens extraor-
dinaris, generalment catastrôfics, com 
son ara els incendis deguts a llamps, 
les riuades excepcionals, els eslla-
vissaments del terreny, etc. Els fenô
mens d'aquest t ipus provoquen des-
truccions totals o parcials de la vege
taciô préexistent i donen peu que s'i-
niciïn unes successions que menaran, 
en darrer terme a la reconstrucciô de 
les comunitats pr imit ives. Aixî, la 
vora d'un riu sotmesa a una revingu-
da pot quedar reduïda a un terreny 

gairebé pelât de vegetaciô. Passada 
la riuada, però, aquest erm sera co-
lonitzat de mica en mica per la ve
getaciô i acabara per establir-s'hi no-
vament un bosc de ribera. Aquesta 
mena de successions, consequència 
de l'alteraciô mes o menys profunda 
d'una vegetaciô ja existent, reben el 
nom de successions secundàries. En 
general parteixen, no de la roca nua, 
sino d'una comunitat modificada per 
causes anormals o, si. mes no, d'un 
terreny pelât però que conserva en
cara un cert gruix de sòl . Fàcilment 
es comprendra que tais successions 
son mes rapides que les primeries, 
ja que representen, no la colonització 
d'un ambient en principi totalment in-
hòspit, sino la reconstrucciô d'unes 
enti tats de les quais queden encara 
restes mes o menys importants. Les 
fases d'una successiô secundaria po
den ser identiques o analogues a les 

D 

que teñen lloc en la successió pri
maria, o bé poden diferir-ne conside-
rablement, segons el t ipus d'altera-
ció a qué siguin degudes. 

Com a resum del que hem dit f ins 
ara retenim que en un paisatge na
tural les comunitats son totes molt 
estables i que la cl imax ho és de 
manera prácticament absoluta; que 
les successions primáries provoquen 
modificacions lentíssimes en la vege-
tació, i que només causes fortui'tes 
i poc freqüents poden produir canvis 
espectaculars i relativament rápids. 

Deixem ara els paisatges naturals 
i considerem el cas duna regió —com 
son totes les del nostre país— sot
mesa a explotació per part de l'ho-
me. L'activitat humana pot ser-hi mes 
o menys profunda, pero sempre hau-
rá t ingut com a conseqüéncia una mo
d i f i cado del paisatge natural, una al
te rado de les comunitats que primi-
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Evolució de la vegetado en una área in

cendiada dintre de la garriga mediterránia. 

a) Fenassar. b) Timoneda c) Brolla de ro

mán/, d) Garriga. T 

V 

c 
t ivament hi exist ien. Els antics bos-
cos hauran estât en part talats, i els 
que encara es conservin seran regu-
larment aclarits per aprofitar-ne la 
fusta; s'hi hauran establert camps de 
conreu i pastures per al bestiar; hi 
hauran aparegut nuclis de població, 
etc. El paisatge que ara veiem no 
sera pas, ni de bon t ros, identic al 
que es donava en condicions natu
rals, sino que mostrara una pila de 
modif icacions; será un paisatge, po-
dríem dir, humanitzat. La vegetació 
que es fa ais llocs alterats per Thome 
és el que se'n diu la vegetació actual, 
per contraposició a la que hi existia 
abans —o que hi existiría si Thome 
hi cessés d' intervenir— que consti
t u e ^ el que s'anomena la vegetació 
potencial. 

En el paisatge actual moites de 
les comunitats primit ives han estât 
substituïdes per altres de diferents. 
Alla on hi hagué una pineda es fa ara 
un prat de pastura, alla on es feia una 
verneda horn hi ha installât hortes de 
regadiu, l'antic alzinar s'ha convert i t 
en un extens camp de blat, etc. Les 
comunitats que es troben allí on pri-
mit ivament n'existien unes altres de 
di ferents, les quais substitueixen, 

s'anomenen comunitats substituents 
o secundàries. Aqüestes comunitats 
estan en equi l ibr i , no solament amb 
l'ambient naturai del Hoc, sino també 
amb Tacciò específica que l'home hi 
exerceix, acciò que molt sovint és, 
d'entre els factors condicionante de 
la vegetació, el més important de 
tots. Les comunitats secundàries no
mes es mantenen, però, si l'home ac
túa constamment en el mateix sen
t i t . Una antiga roureda en la quai es 
talaren els roures i s'afavorí el crel-
xement deis pins, es mantindrà en 
forma de pineda mentre continui es-
sent explotada de la mateixa mane
ra; un prat installât en una clariana 
de bosc conservará la seva estructu
ra mentre el bestiar hi pasturi regu-
larment i vagi eliminant-se així els 
arbusts i els arbres que hi germinin; 
en un camp de blat no creixeran al
tres plantes que el cereal cult ivât i 
les males herbes que Tacompanyen 
mentre continui essent llaurat, sem
brai i segat, etc. SI Tacciò de l'home 
cessés, a poc a poc s'anirien resta-
blint, mitjançant unes successions se
cundàries especiáis, les comunitats 
pr imit ives. Així, els conreus abando
náis es cobrir ien primer d'un dens 

tapis de maies herbes; aqüestes hi 
serien substituïdes progressivament 
per altres plantes herbàcies més ben 
adaptades a les condicions normáis 
del pais; a poc a poc hi creixerien 
mates i arbusts, I el que fou un camp 
passaria a ser, per exemple, una 
brolla; després hi germinarien els ar
bres i f inalment s'hi restituiría el 
bosc pr imi t iu . És a dir, el paisatge 
altérât per l'home tendeix de manera 
natural a reconstruir-se. Eliminats els 
factors desviants que l'home hl in-
troduí, la natura mateixa restableix 
l 'equilibri perdut. Corn a exemples de 
séries secundàries induïdes per Tac-
t iv i tat humana vegeu a les f igures 2 
i 3 Tevolució normal d'una clariana 
oberta en una pineda subalpina I la 
d'un fenassar establert a consequèn-
cia de l'incendi d'una garriga mediter
ránia. 

Cal assenyalar que si l'home ha 
actuat tan dràsticament que ha él imi
nât del país algunes de les plantes 
components de les comunitats primi
t ives, o bé ha altérât profundament 
les qualitats del sòl, la reconstruc-
ció d'una vegetació idèntica a l'ori
ginària esdevé greument compromesa 
o àdhuc impossible. Llavors la vegeta-
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Evolució de la vegetado a partir d'una 

brolla mediterrania de brucs i estepes (Veg 

el text). y 

JL trinai i, 
A 

D 

ció potencial —la que arribaría a es-
tablir-se com a etapa final en aquell 
indret— ja no sera idèntica a la vege
t a d o natural pr imit iva. I si l 'activitat 
humana ha estat tan desgraciada que 
ha provocat la destrucció del sòl, el 
resultai pot ser f ins i tot la desertit-
zació del país. 

Remarqueu que, dintre d'una sè
rie, la substitució d'una fase per la 
fase subsegüent —és a dir, d'una 
comunitat poc madura— és indui'da 
per l'evolució mateixa de l'agrupa-
ment vegetal pr imít iu. Les modifica-
cions ocasionades per la comunitat 
en desenvolupament acaben per dif i
cultar la seva propia perpetuado i 
afavoreixen, per contra, l'entrada deis 
elements consti tuents de la comuni
tat que la vindrà a substituir. La f igu
ra 4 voi donar una explicació esque
mática d'aquest fenomen. Hom par-
teix d'una brolla de brucs i estepes 
(a) com moltes de les que es veuen 
a la terra baixa silícia. El desenvolu-

E 

pament d'aquesta brolla crea al seu 
dedins unes condicions écologiques 
tais que afavoreixen la germinació 
del pi pinyer, de manera que al cap 
d'un temps —i si cap factor estrany 
no ho destorba— la brolla estará po
blada de pins (b) . Quan els arbres 
s'hagin fet grans, les plantes de la 
bruguera viuran amb dif icultat dintre 
de la pineda i, en canvi, les condi
cions de mitja ombra que ara s'han 
créât faran possible la germinació 
d'altres arbusts, com poden ser els 
arboços (c ) . L'etapa següent, un cop 
eliminades, o gairebé, les mates de 
brucs i estepes, podrá correspondre 
a un arboçar amb pins (d) . L'ombra 
densa deis arboços farà impossible 
ara la regeneració del pin pinyer, 
pero no sera obstacle per a la ins-
taHació de les alzines, les quals es 
veuran afavorides, d'altra banda, peí 
grau mes elevat de maduració que 
haurà adquirit el sol (e ) . Al f inal, 
quan els darrers pins hagin sucum-

F 

bit, t indrem un alzinar t ipie (f) que 
es mantindrà indefinidament ja que 
correspon aquí a la comunitat f inal 
estable. 

Com veiem, els paisatges humanit-
zats son sempre molt mes diversos 
que els paisatges naturals, pero tam
bé molt mes inestables. I aquesta 
inestabil itat es tradueix no solament 
en el carácter poc madur de les co-
munitats secundarles que solen ocu
par la major part del país sino tam
bé en les continues transformacions 
que aqüestes mateixes comunitats 
presenten a causa deis fréquents can-
vis de signe o d' intensitat de la in
fluencia humana. Les modalitats d'ex-
plotació deis agrupaments vegetáis 
varien d'acord amb les convenièneies 
économiques del moment; es provo
quen, intencionadament o per acci
dent, destruccions o alteracions pro
fundes de la vegetado (incendis, ta
les, urbanitzacions...); s' introdueixen 
al país especies exotiques, sigui de 
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manera involuntaria (males herbes 
deis conreus, plantes que creixen a 
les vores de les poblacions), sigui a 
posta (repoblacions forestáis) ; certes 
comunitats, com les que es fan ais 
indrets excessivament freqüentats, 
sofreixen un procès de degradació 
inexorable; les modificacions de l'am-
bient ( c o n t a m i n a c i ó , embassa-
ments...) poden induir canvis impor
tants en la vegetació; etc. El paisatge 
actual es presenta, dones, com un 
complex de comunitats en canvi cons
tant. Contínuament s'hi inicien suc
cessions secundarles, unes de les 
quais tendeixen a la reconstrucció de 
la vegetació natural (series progres
sives); i d'altres menen vers uns t i -
pus de comunitats menys madurs 
(series regresisves) ; a part d'aixó 
cal tenir en compte que la influen
cia de l'home sobre l'ambient o so
bre les comunitats mateixes pot des
viar el sentit de les successions na-
turals i que son fréquents, com ja 
hem dit, les modificacions drastiques 
consistents sobretot en destruccions 
totals o parcials. La figura 5 pretén 

d'i l lustrar els complexos processos 
dinàmics que poden afectar la vegeta
ció en un paisatge humanitzat. L'e
xemple escoll i t s'ha de situar a la 
nostra muntanya mitjana húmida, en 
una zona on la vegetació natural cor
respondía al bosc acidòfiI de mu
res. En aquest esquema les línies 
continues indiquen les modificacions 
provocades o indui'des per l'accio hu
mana; les línies discontinúes assenya-
len les tendències reconstructives 
naturals. La sèrie que va de la roca 
nua a la roureda acidófila, passant pel 
matoll mixt i per la pineda, correspon 
a la successió primaria i és evident-
ment, una sèrie progressiva; presa 
en sentit invers, descendent, repre
senta una sèrie regressiva. Al costat 
esquerre de la figura queden situades 
les séries més desviants les quais 
incluoen comunitats que en el pai
satge natural foren o molt poc este-
ses (els prats de pastura i el fal-
guerar) o ¡nexistents (el prat de 
dalI}. Observeu que son ben poques 
les modificaciones degudes a l'acció 
de l'home que no hagin de ser con-

siderades régressives. En canvi, to
tes les evolucions de tipus natural 
son progressives. 

Assenyalarem, per acabar, que la 
capacitat que presenten els paisat-
ges alterats de retornar a l 'equilibri 
pr imit iu quan l'home deixa de pertor-
bar-los ofereix un interés particular 
en relació amb l'establiment de re
serves integráis (zones en les quals 
la vida salvatge és preservada ínte-
grament i des les quals queda exclu
sa, per principi, tota intervenció hu
mana). A tais reserves hom pot es
tudiar més fàci lment que enlloc la 
marxa de les successions i el funcio-
nalisme de les comunitats estabilit-
zades. Això té molta importancia, no 
solament des d'un punt de vista teo
rie, sino també en l'aspecte pràctic, 
ja que els coneixements que deriven 
de l'estudi de la dinàmica i de l'e
quil ibri de les comunitats naturals 
permeten una ordenació i una uti l i t-
zació racionáis deis espais en explo
tado. 

Dinamica de la vegetació al país de la roureda acidófila. 4 
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Dintre les malalties que s'estenien 
a les regions muntanyenques, mes o 
menys allunyades del mar, es troben 
els golls. Aquesta malaltia, avui pràc-
ticament erradicada, t ingué certa im
portancia per la seva freqüéncia, com 
ho palesen les referències l i teràries 
d'escriptors d'epoca, així com dibui-
xos que ens mostren la típica fesomia 
deis golluts. 

El motiu principal d'aquestes no
tes, és el fet d'haver caigut a les nos-
tres mans un opuscle editat a Brus-
selles, l'any 1895, que fa esment d'un 
barri de golluts existent a Ribes de 
Freser a fináis del segle XIX. 

Prenent per centre aquest trebal l , 
gosarem donar una visió panoràmica 
de la gènesi de la malalt ia, deis seus 
signes i símptomes i de la seva ex-
tensió geogràfica en algunes contra-
des catalanes. 

El goll no és mes que un deis sig
nes externs mes característics de les 
malalt ies degudes a alteracions de 
l'activitat funcional de la glándula de 
secreció interna, dita t i roide, allot-
jada a la regió antero-inferior del col i . 

Veiem, dones, que goll voi dir in-
f lament del col i , d'origen tiroi'dal, i 
és un nom que per extensió s'ha do-
nat a totes les malalties del t i roide, 
sigui quina siguí llur natura (inflama
toria o tumora l ) . En coneixem els si-
nónims següents: gamadura, gamat 
(Cerdanya i A l t Empordà), got.irlons, 
llúpia (Valles Oriental, Sól ler) , xordo 
(Ribagorca). 

Esquemàticament, dividirem el nos
tre estudi en tres apartats principáis: 

A) L'hormona tiroi'dal i la seva re
gu lado f isiològica i patológica. 

El producte de secreció de la glán
dula t iroide i el seu principi actiu 
mes important (75 %) és la tiro-
xina, el coneixement del mecanisme 
de regulado de la qual ens permetrà 
a la vegada saber i comprendre el 
mecanisme mitjantcant el qual es 
forma el gol l . Tres factors intervenen 
en aquesta regulació: a) la hipófisi, 
per mitjà de l'hormona t irotropa o 
TSH; b) la quantitat de la matelxa 
t iroxina, circulant en sang; i c) el 
iode inorgànic de la sang. Tornant a 

l'apartat a) la hipófisi comanda totes 
les glandules de secreció interna, en 
el cas que ara ens ocupa, la seva 
hormona t irotropa o TSH, estimula 
funcionalment la t i roide, perqué 
aquesta al seu torn produeixi t i roxi 
na. Un dèficit de TSH atrofia la t i 
roide, un excés la hipertrof ia. Quant 
al apartat b) veurem que la secreció 
de TSH a la hipófisi depén del nivell 

de t iroxina en sang, una concentra
do baixa de tiroxina estimula la se
creció de TSH, una concentració alta 
la inhibeix. Referent a l'apartat c) el 
nivell de lode inorgànic de la sang, 
depén de la quantitat de la seva in-
gestió per l 'alimentació, la fo rmado 
de tiroxina a l ' interior del eos o glán
dula t iroide necessita de l'aportació 
de iodurs inorganics, els quals alii-
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beren Mur iode en forma metalloidica. 
Una minva de iode, deprimeix la for-
mació de t iroxina, a la vegada el seu 
nivell en sang baixa, cosa que esti
mula una hiperproducció d'hormona 
t irotropa o TSH que hiperplasia la t i 
roide a la intenció, no reeixida, de 
forma nova t iroxina, cosa impossible 
no havent-hi iodurs. Aquesta hiper
plasia de la t iroide és el t ipie gol l . 
Això ens permet de comprendre la 
importancia qualitativa de l'alimenta-
ció i el seu contigut en iodurs. En 
l' individu normal la funció de la t i 
roide i de la hipòfisi, està molt ben 
equilibrada, perqué es mantingui al 
nivell òptim de tiroxina en sang. La 
regulació d'aquestes secrecions hor-
monals té caracters cibernètics, ser
vomécanismes del t ips «feed-back» 
(retroregulació). Per a una mil lor 
comprensió farem eis esquemes de 
regulació corresponents a l' individu 
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normal o al gollut, i veurem d'una ma-
nera gràfica com s'interrelacionen 
tots aquest factors. 

B) Aspectes clinics de la malaltia 

Els diferents estats funcionáis de 
la glándula t iroide poden donar Hoc 
a l'aparició del gol l , i encara que e l ' 
goll mes frequent és el produit per 
una funció glandular disminuida (hi-
pot i ro id isme), hi ha golls produits 
també per una funció glandular nor
mal o quasi normal (eut i ro id isme). 
L'hipotiroidisme desenvolupa en l'a-
dult la malaltia anomenada mixedema 
i en el nen el cretenisme. Si aquest 
cretenisme es dona a conéixer en el 
tercer o quart mes de vida es diu es-
poràdic; si apareix al mateix moment 
de néixer es diu endémie. El cretlnis-
me endémie és una malaltia propia 
de certes regions muntanyenques, 

com els Alps (Suissa, Estíria, Tiro l ) , 
Andes, Sud de l'Himalaia, Pirineus 
(Valí de Ribes, Valí de Boí, Cerda-
nya, Ribargorpa, Garrotxa), Guil leries 
(Osor) i Montseny. En aquesta dar-
rera contrada les afeccions t iroidals 
arriben a afectar un 21 % del total de 
nou pobles examinats, segons es des-
prén d'un estudi fet l'any 1929 peí 
doctor Joan Draper. Aquesta fre-
qüéncia va fer considerar l' inflament 
del goll com un atribut de bellesa 
física, i així a Astúries hi havia aques
ta dita: «Quien no tiene papú (goll) 
no es guapu». El fet que la malaltia 
es doni en llocs alts i allunyats del 
mar, es deu a una manca absoluta o 
relativa de iode en l'alimentació ha
bituáis deis seus habitants; en efec-
te, aquest metalloide es troba en el 
peix i en Taire del mar. H¡ ha tam
bé certes dietes exclusives, com son 
per exemple la ingestió abundant de 
cois (on hi ha substancies que inhi-
beixen la funció de la t i ro ide) , així 
com estats deficients de vitamina A, 
i influencies ambientáis, encara no 
ben estudiades, que intervenén en 
aquest desenvolupament patológic. 

Clínicament trobarem els signes i 
símptomes deguts a les deficiéncies 
de tiroxina que donen lloc a un retard* 
físic i mental; en conseqüéncia els 
cretins son: nans, amb cap gros, lia-
vis inf lats, celles i peí de la barba 
escás, cara arrugada amb expressió 
matussera i mirada inexpressiva. De
ficients psíquics que poden arribar a 
Tidiotisme i teñir una conducta pura-
ment instintiva. Poc desenvolupament 
genital. Aquesta forma de cretinisme 
endémic, cursa sense gol l . Hi ha una 
altra forma menys greu que cursa 
amb goll i en la qual la talla és gai-
rebé normal, les funcions sexuals son 
mantingudes, la fácies és mes ex-
pressiva, i es poden reconéixer els 
carácters famil iars. 

En Teutiroidisme (funció glandular 
normal o gairebé normal) el detall 
mes important és l'augment de mida 
de la glándula (gol l ) , que només tra-
dueix Tesforg de Torganisme per a 
compensar una funció glandular lleu-
gerament minvada amb una major 
quantitat de teixi t actiu, sense signes 
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Reprodúcelo del gravat contingut en l'opus-

cle publicat a Brussel.les l'any /895, que 

representa un nan de la vali de Ribes. 

de hi^er o hipotirodisme. D'altra ban
da l' individu té un eos I un psquisme 
normáis. 

Hi ha dues formes de golls: a) Goll 
simple endémie que té la mateixa ex-
tensió geogràfica que el c re t in isme 
endemie, així com la mateixa pato
genia. Es porta sense molèst ies, men
tre no degeneri en un cáncer o doni 
fenòmens de t ipus compressiu a la 
tráquea, dif icultant la respi rado, i té 
una soiució quirúrgica. Aquest és el 
gollut que podríem anomenar t ip ie. La 
segona o tercera generado de porta-
dors de goll simple endémie poden 
donar Hoc a crétins endémies i b) 
Goll simple esporàdic, que no té in
terés per a nosaltres. En l 'hipertiroi-
disme hi ha formes que cursen amb 
golls i altres no, i de les quals no 
parlarem perqué fugen del factor de 
localització geogràfica muntanyenca. 

C) Localitzacions geogràfiques 

En el treball que hem citat al prin
cipi d'aquest art icle degut al senyor 
Donadiu-Puignau i présentât al Tercer 
Congrès Científ ic Internacional deis 
Catòlics, célébrât a BrusseHes l'any 
1894, es parla d'un barri de nans cré
t ins situât en el poblé de Ribes de 
Freser i sobre l'origen dels quais hi 
havia dues opinions diametralment 
oposades. 

Els matérial istes i posit ivistes, in-
vocant cronologies errònies i quimèri-
ques, vol ien fer creure que els tais 
individus eren els descendents d'una 
antiga invasió sino-tàrtara i que gra-
dualment degenerats i en vies d'ex-
t inció, haurien quedat réduits en 
aquest-pet i t barr i . Com nosaltres sa-
bem, la historia no fa mencio de cap 
invasió d'aquest t ipus, i per altra part 
no hi ha cap resta arquitectónica ni 
cultural que ho avali. Tot al contrari , 
podem dir que es tracta d'éléments 
de la nostra raça degenerats per la 
misèria i les males condicions hygié
niques en que es desenvolupava Mur 
existencia a través de les genera-
cions, i agreujat per casaments con-
sanguinis. 

Els menys idiotes d'aquests nans 
feien de pastors de gran ramats a mes 

de dos mil metres d'altura. Vivien no
mes amb un sac, sense aixopluc de 
cap mena. El menjar els era pujat 
cada quinze o vint dies, consistent 
en pa negre i patates. 

Per a la localització exacta d'a
quest barri de Ribes de Freser, ens 
ha estât inapreciable l 'article de San
tiago Rusiñol, t i tu lat «Impressions 
d'una excursió al Taga, Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll ». I que tex-

tualment diu aixî: «... continuem el 
nostre carni entrant per altres carre
rons sempre estrets i rel l isquents; 
donem voltes i mes voltes, trobem 
arcs, balcons que avancen, places pe
t i tes, aigua que corre pertot arreu, 
teulades que es toquen les .d'un cos-
tat amb l 'altre, pedrlssos formats de 
pedres, de fang i de palets, i ara 
caient i ara aixecant-nos, sort im per 
f i d'aquest abisme de fosquedat. Pas-
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sem el riu (Freser) i ens trobem en 
un rabal que en podríem dir el barri 
de l 'Albaicin de Ribes, puix que es 
digne de portar tal nom. Les cases 
són vertaderament barraques d'esqui-
mals; un sol «cuarto» empedrat en 
el mateix camp de blat de moro que 
hi havia abans de ter la casa, els 
envans de fusta i encara coreada, el 
sostre amb bigues negres i l luents, 
veient-se les teules i per alguns fo-
rats, la lluna i les estrel les, compo
nen el que volen èsser cases en 
aquest barri. En elles viuen en com
pleta germanor homes i bèsties, i 
eixes, per llur instint de conviven
cia, gaudeixen sempre deis llocs des-
tinats a l'home, que s'ha d'asseure 
en els llocs per elles deixats en vaga. 
L'exterior de les cases està a la ma-
teixa altura de l ' interior. Es veu mar-
cadament que l'arquitecte que féu el 
plànol de distr ibució, el féu també 
de la fagana. 

«Passem de pressa davant de tanta 
solitud i, en girar l 'última cantonada, 
se'ns presenten davant les imponents 
ruines d'un castell gòtic...» 

La descripció de Rusiñol, ens si
tua aquest barri de nans dlns l'ano-
menada Vila de Dalt de Ribes de 
Freser, que queda emmarcada entre 
els rius Freser i Segadell i el castell 
de Ribes. A causa de la proximitat 
de la Font de la Margarideta, situa
da sobre l'espona esquerra del Sega
del l , les aigües de la qual bevien en 
profusió, va fer creure equivocada-
ment ais habitants de Ribes, que el 
fet de beure'n encara que només fos 
un glop, era suficient per a contraure 
la malaltia. Com tots sabem avui, 
aqüestes aigües són recomanades 
per llurs propietats medicináis. 

Avui , d'ells no en queda ni tan sois 
el record, i els habitacles on vivien, 
aquells terrenys están ocupats per 
modernes edificacions. La mestressa 
de la fonda Can Campaner, de Ri
bes, recorda encara haver sentit par
lar ais seus pares de l'existència d'a-
quest barri, així com recorda, a la 
seva infantesa, que alguns companys 
de jocs anaven a xafardejar i moles-
tar-los. César August Torras, en un 
article publicat a principis de segle 

Castell de Ribes o de 
S t . Pere 

Margarideta 

^ zona on hi havia el 
barri deis nans. 

CRDQUiS ESQUEMÀTÌC DE 

R Í B E S DE F R E S E R 

en el Butlletí del Centre, sobre 
la Garrotxa, esmenta de passada 
aquest barri de Ribes, i també un al-
tre de semblant, existent a Sant Pau 
de Segúries. Així també, mossén Ja-
cint Verdaguer, ens conta com li van 
explicar en aquest poblé la rondalla 
El mariner de Sant Pau: «... vaig de-
manar el seu parer a tres o quatre 
vellets del poblé, i un de gollut, que 
tenia una memoria tan Marga com la 
barretina vermella que li penjava es
quena avall, em conta a glops la se-
güent historia...» 

L'any 1917, en un treball publicat 
en el segon Congrès deis Metges de 
Mengua catalana, ja es fa notar la 
minva del cretínisme i del goll endé
mie, gracies a les vies de comunica-

ció amb les naturals consequèneies 
de millora de les condicions de vida, 
higiene, a l imentado, i que fan mes 
fàcils també els casaments entre in
dividus de diferent comarca, ja que 
s'havia comprovat que si un dels 
consorts no tenia la malura, se n'aiIi-
berava la descendencia. D'aquesta 
manera, a causa del major transit, la 
malaltia havia disminuït ràpidament 
a Pont de Suert, Llesp, Coll i Bar-
ruera, perô no a Taüll i Durro. on la 
gent estava mes estacionada. 

Encara, l'any 1935, Josep Barri l lon, 
del CE. de Gracia, en una travessia 
fet peí massís de Rocaborba, té oca
sión d'observar nombrosos golluts. 

Dins el camp dels costums folklô-
rico-populars, els golluts també es 

331 



Croquis de la part alta de la Vila de Ribes 

en que es localitza I'antic barri dels nans. • 

Fotografia actual corresponent al croquis 

anterior. • • 

troben representáis, tal com ens ho 
dona a conèixer mossèn Antoni Pla-
devall en la seva monografia sobre el 
Santuari de la Mare de Déu del Coli 
(Gui l ler ies), ja que aquesta Verge 
era invocada pels malalts del coli i 
de la gorja, i transcriu del Costuma-
ri cátala de Joan Amades: «... per 
quincuagésima, els golluts del Cabre-
rès, de la Selva, del Girones, de les 
Guilleries i de la Vali d'Hostoles, ana-
ven a visitar la Mare de Déu del Coli 
en el seu Santuari de Sant Pere d'O-
sor i, amb gran unció, ballaven una 
sardana curta i tradicional, que era 
mirada amb gran respecte pel gran 
nombre deis fidels i pelegrins que 
feien cap al santuari per demanar a 
la Mare de Déu que els guardes de 
golls, de porcellanes i de tot mal de 
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Font de la Margarida, a Ribes de Freser, 
on anaven a beure els nans, cosa que va 

induir a la creença errbnia que les sèves 

a/gùes feien contraure la malattia de/s go//s. 

T 

coll i de gorja. Els golluts ballaven 
amb la máxima reverencia i grave-
tai:, convenguts que complien una 
missió l itúrgica plena i agradosa a la 
Mare de Déu, de la qual esperaven 
protecció i ajut en llur mal. Tothom 
mirava la Sardana deis Golls amb 
profund respecte.» 

Conclusions: Podem, dones, afir
mar que els nans de Ribes de Freser 
estaven afectes de cretinisme endé-
mic sense goll. Aixó vol dir que la 
seva funció tiroi'dal estava gairebé 
totalment anuMada en contraposició 
ai gollut simple, la funció t iroídal del 
qual está poc alterada i en qui el 
goll no representa mes que una ten
dencia de l'organisme a compensar 
una funció insuficient de la glándula 
t iroide produint-ne una major quan-
t i tat. 

El métode mes rápid per erradicar 
la malaltia ha estat i és la iodoprofi-
laxi, mitjangant la incorporado de 
sais iodorades a l'alimentació deis 
habitants d'aquestes regions afectes. 
El tractament curat iu, una vegada es-
tablerta la malalt ia, és mes pall iatiu. 
Es fa uti l i tzant extractes de t iroides. 
Aqüestes campanyes sanitáries van 
ésser iniciades a Sui'ssa, on segons 
cáleuls de Zondek, hi havia uns cinc 
mil cret ins. Aqüestes campanyes, 
junt amb els avengos de la civilitza-
ció en la higiene i l 'alimentació, aca
baren per bandejar aquesta lletja ma
laltia. Actualment a Catalunya prác-
t icament ja no existeix. 

Només em resta donar les grácies 
per l'ajuda rebuda de Santiago Valls, 
l l ibreter; del doctor Josep Danon, 
cap del Departament d'História de la 
Medicina deis Laboratoris Uriach de 
Barcelona; i de l'amic Josep Nuet i 
Badia, per la seva valuosa ajuda en 
els treballs de camp i pels dibuixos 
que acompayen aquest art ic le. 

Barcelona, desembre del 1974. 
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Ascensió hivernal a la Roca de l'Ordiguer 
per J o a n B a d i a i C a r d ú s 

Caminant amunt cap a Prat de Ca-
dí, deixem enrera Estaña i el meu 
germa que ens ha portât fins aquí. 
Pugem sense pressa, doblegáis peí 
pes excessiu de les motxi l les. Així 
i tot, amb una mica menys d'una ho
ra arribem a Prat de Cadí, just abans 
de fer-se fose. Plantem la tenda de 
bivac, mengem calent i deixem per 
preparar les motxil les per demà al 
matí. Fa molt bon temps, encara que 
no gaire fred en comparado d'altres 
vegades que hem estât a l'hivern en 
aquest racó privi légiât que és Prat 
de Cadí. 

Dormim com uns socs, i per falta 
de despertador ens aixequem massa 
tard. Ràpidament, sensé perdre 
temps, ens vest im, mengem, fem 
les motxi l les i t i rem amunt, trepit-
jant una neu no gaire dura. Arr ibem 
al peu de la paret bufant una mica. 
En la mena de balma que marca l'ini-
ci de la primera tirada preparem el 
material i hi deixem els pals d'esqui. 
La motxil la que em pesa com un mort 
a l'esquena, jo encara poc ágil i amb 
un fred que em torna insensibles les 
mans, la primera tirada em costa 
bastant. Mentre asseguro l'Emilio 
veig tres siluetes que s'acosten ràpi
dament per la neu cap a la via que 
comencem. Fan via cap a la canal del 
Cristall? Aviat surto de dubtes, els 
mateixos diuen que seguirán darrera 
nostre. Ens sorprenem una mica de 
coincidir aquí, encara que, ben mirât, 
no té res d'estrany. Després sabrem 
que es tracta de tres escaladors del 
SAME, Céspedes, Riba i Oliva. Men-
trestant, l'Emilio ha començat la se-
gona tirada. Enfilât dalt de l'arbre 
que presideix la primera reunió, flan-
queja a la dreta per entrar en un diè
dre molt marcat que, convert i t mes 
amunt en f issures mes o menys con
t inues, ja no deixarem fins al peu de 
les Torres, a mitja aleada de la paret. 
L'itinerari original és diferent: Angla-
da, des de dalt de l'arbre va flanque-
jar a I'esquerra per superar un tram 
de paret oberta, amb art i f ic ial , per 
flanquejar després mes amunt a la 
dreta cap a l ' interior del díedre. Per 
aquí on passem ens estalviem de cla
var uns quants pitons. Arr ibo fins a 

l'Emilio que m'assegura amatent i 
m'encaro amb el llarg de corda mes 
difíci l de la vía. Deixo la meva mot
xilla que recuperaré després, i amb 
la sensació d'haver crescut uns 
quants centimètres començo a pujar. 
Havent clavat un pareil de pitons ar
ribo a la reunió. Reprenem el r i tme 
de l'escalada. Fa bastant fred, però 
només ens n'adonem quan ara l'Emi
lio i ara jo, estem aturats assegurant 
a la reunió. En una fissura, després 
d'un curt tram d'art i f ic ial . trobo gel 
per primera vegada. Passo amb aten-
ció fins a la reunió, i a l'Emilio li toca 
de fer un llarg de corda bastant desa
gradable, ja que la roca és franca-
ment descomposta. Sense poder-ho 
evitar, enviem una pluja de roes ais 
tres que venen al darrera i demà ens 
faran saber que una d'aquestes pe
drés els ha tallat una corda... 

Som ara al peu de les Torres. La 
paret pren ara una altra configuració, 
amb menys pendent, amb canals i 
dièdres plens de neu i de glac. Ca
da cop anem veient mes allunyada la 
neu de la tartera, el bosc; la tenda 
que hem deixat plantada a Prat de 
Cadi, mes petita. El cel, d'un blau 
puríssim, retalla les nevades mun-
tanyes de la Cerdanya, des del Pa-
llars i Andorra fins al Puigmal. Ens 
sentim cansats, però contents f ins al 
moli deis ossos. 

És tard i ens cal trobar un Hoc adé
quat per preparar el bivac. Anem pu-
jant buscant el «Hit» ideal; gairebé 
sense adornar-nos-en ens trobem a la 
bretxa entre les Torres i la part su
perior de la paret. Quan jo hi arribo 
seguint l'Emilio, és gairebé fosc. No 
tenim altre remei que quedar-nos 
aquí, i fet i fet, no estarem del tot 
malament. Clavem uns quants pitons 
per assegurar-nos i penjar les andró-
mines i despleguem el sac de bivac. 
Mengem una mica —no gaire. Fonc la 
neu per poder calmar la set que sen
t im i, és da r , quan ja tinc l'aigua ca-
lenta, amb un fais moviment la vesso 
tota. Torno a començar i al f inal ens 
podem procurar una mica de líquid. 
No acabem de trobar la posició ade-
quada per dormir. Finalment, l'Emilio 
es colloca estirat a la bretxa, des

prés d'haver apartat la neu, i jo de 
través, amb les carnes mes altes que 
el cap i amb els peus de l'Emilio a 
l'espatlla aguantant-lo perqué fa bai-
xada i el niló del sac de bivac pa
t ina... 

En el silenci de la nit, torbat per 
un vent lleuger i f red, miro enlaire, 
el cel profund i fosc només puntejat 
per la lluissor de les estrelles. Mes 
tard surt la lluna, i dona a les parets 
i comises de neu una lluminositat de 
meravella. Una serenor impressionant 
es desprén de la muntanya i estic 
content per mi i per l'Emilio de tro-
bar-nos aquí. 

A l 'hivern, la nit és Marga. De tant 
en tant, veient que 1'EmiJio es mou 
per canviar de posició, fem petar la 
xerrada. I així, entre comentaris i 
bromes, dormir i tombar-se, passa la 
nit; la llum de l'alba va precisant els 
contorns que ens rodegen, despertant 
relleus. Mandregem encara una mica, 
però f inalment sort im del niu amb 
ganes d'arribár aviat. Sento el drin-
gar d'un martel l , deuen ser els tres 
de baix que també ja es posen en 
moviment. Mengem ràpidament algu
na cosa i anem per feina. L'Emilio 
escala una placa bastant dreta i di
f íc i l , que ens porta a l'aresta. Ara sí 
que fa fred de debo: a eli li di f iculta 
escalar, perqué perd tacte a les pun
tes deis dits, i a mi , encara immòbil 
a la bretxa, em fa petar de dents. 
Clava un pareli de pitons per passar 
un desplom i arriba a la reunió. Re
cupera la seva motxil la i pujo. Ara, a 
l'aresta hi toca el sol, i ens sentim 
reconfortats. Un llarg per l'aresta, 
una mica descompost, i un altre, amb 
una magnífica placa rugosa i molt 
vert ical , ens porta dalt del cim de la 
Roca de l'Ordiguer. 

Per baixar de l'Ordiguer s'ha de se
guir unes feixes o comises f ins a la 
canal del Cristal l . Sense ser ni de 
bon tros dif íci ls, son realment peri-
lloses, sobretot a l 'hivern, amb la neu. 
Per acabar-ho d'arreglar ens equivo-
quem de cornisa, i hi ha un tros en 
qué ens ho passem malament de de
bo, ja que a mes no hi ha possibiIi-
tat d'assegurar-se amb un mínim d'efi-
càcia. Hi ha un pam de neu tova i a 
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Fragment de la cara nord de la serra del 

Cadi, amb la roca de l'Ordiguer. sobre el 

racô privilégiât de Prat de Cadi, i amb 

el traçât de la via d'escalada al croquis 

del peu. • 

sota gel a sobre d'una roca absolu-
tament inestable. Ais nostres peus 
s'obre un buit bastant considerable, 
de mes d'un centenar de metres, 
fins al final de la canal del Cristal l . 
Al f inal tot surt bé i podem passar 
a la feixa bona i ja ràpidament bai-
xem fins a la canal del Cristal l . D'a-
qui, sense aturar-nos, anem a buscar 
els pals que vam deixar al peu de la 
paret i baixem a Prat de Cadi. Quan 
hem desmuntat la tenda, arriben els 
tres que venien al darrera i baixem 
plegats a Estaña, on prenem un got 
de Met fresca. En Céspedes i els 
seus dos amies, que han vingut amb 
cotxe, ens baixen les motxil les f ins 
a Mart inet. Ells arribaran avui mateix 
a Barcelona, nosaltres demà al matí 
agafarem l'autobús i el t ren. 

Baixant lleugers, fent drecera, can-
sats i amb l'esperit en pau, ens atu-
rem a fumar una cigarret. Torna a ser 
d e n i t , i la lluna, igual que ahir, es
campa la seva Mum com un tel da-
munt la muntanya d'on acabem de 
baixar... 
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Pic Long i Campbieil 
per C a r l e s M a c i a i V i v e s 

Ahir a la tarda, quan vam deixar el 
cotxe vora la presa de Cap de Long, 
el temps no era gens bo: unes boi-
rasses, espesses i rodolants, ama-
gaven totes les carenes i, a estones, 
fins i tot el llac. No obstant això, vam 
decidir de seguir endavant confiant 
en un canvi favorable. Per un bon 
caminet que s'enlaira per a vorejar 
el llac, en una mica mes d'una hora 
de caminar sota la pluja vam ser a 
l'extrem oest de l'estany, encara que 
a un centenar de metres mes amunt 
que l'aigua. Una estona sense pluja 
ens va permetre de muntar la tenda 
en uns herbats entre grans llastres 
de roca polida. I a una vintena de me
tres, un torrentet naixent sota d'una 
congesta de neu propera ens va pro
porcionar l'aigua per a la sopa. 

En premi a la nostra fe, avui ens 
hem llevat amb un dia ciar, amb un 
aire fred i transparent que les nos-
tres fotografíes hauran d'agrair. Vers 
el nord, immediatament sobre l'es
tany s'aixeca el massís del Neouvie-
lle, espectacular i brau. Tots els seus 
tres mil són a la vista: el Turón de 
Neouvielle (3.031 m) , el Trois Con-
seillers (3.042 m) , el Neouvielle 
(3.092 m) , i la Pointe de Ramougn 
(3.011 m) . Hi destaquen, també, les 
denominades Terrasses de Cap de 
Long, uns grans replans inclináis que 
segueixen a tot el llarg del massís, a 
meitat d'altura entre el llac i les 
crestes. 

Però no ens podem entretenir gai-
re a contemplar el panorama, car sa-
bem que ens espera una jornada Mar
ga i cansada. Emprenem valí amunt 
seguint un fressat corriol marcat amb 
f i tes de pedrés. Després de travessar 
el torrent ve una Marga i dura pujada 
per a superar l'alt i sobtat desnivell 
de la valí. Al capdamunt de la muralla 
el pendent minva i la valí s'eixampla; 
a banda i banda ja es deixen veure al-
gunes altes crestes. Seguim amunt 
guiats per les fites situades en les 
morrenes i roquissers que fan de ri-
beres i d'il les de les congestes de 
neu que ens van sort int al pas. Quan 
la valí es torna a ajagar, tota nevada, 
se'ns obre a la dreta la gelerà de 
Pays Bacé, un ampie semicirc que 

Ref. Packe 

./̂ N O"»"" !̂üü"'"//4... 

bril la sota el sol amb una blancor en-
lluernadora. La capçalera de la glace
ra és també solemne: a l'esquerra el 
pic Badet, redreçat en el seu tros f i 
nal; una cresta trencada i amb grans 
sentinelles l'uneix a la massa aspra, 
de parets dretes, del Pic Long; des 
d'aquest, una altra cresta de traçât 
mes confús va a trobar el pie Mau-
bic, mes baix i mes humil. A la cres
ta del Badet, una petita bretxa —la 
més propera al Pic Long— és l'Hour-
quette d'aquest mateix nom. A mi , 
que no coneixia el Pic Long de prop, 
ni en fotografia, m'agafa una mica de 
sorpresa el seu aspecte ferreny, de 
semblanca alpina. 

Com que anem obsessionats amb 

el temps, decidim de fer les ascen
sions amb el minim pes possible. Dei-
xem motxi l les i equip, tot arrecerat 
en un i I lot rocós, i emprenem la pu
jada al Maubic. L'ascensió és molt 
curta; sense cap mena de dif icultat 
assolim el c im, de 3062 m. Vist des 
d'aquí, el Pie Long té un aspecte en
cara més t ibat i reptador, com de ciu-
tadella murallada i emmerletada. Tam
bé podem veure un grup que remunta 
la glacera en busca de l'Hourquette 
del Pic Long, el mateix carni que no-
saltres haurem de seguir. 

Descendim ràpidament fins al Hoc 
on hem deixat les motxi l les. Només 
prenem el piolet que ha portât en Sil
va, la corda, i els meus crampons; ens 
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El refugi Packe, de formes caractéristiques 

d'una epoca constructiva anterior, amb el 

Pic Long i la seva cresta nord-est al Ions. 

Y 

El Cap Long i el Pic Long, dos dels c/ms 

culminants del massis. • • 

encordem allí mateix per no haver 
de fer-ho dresprés amb mes incomo-
ditat; i jo em poso els crampons —la 
verltat és que els he duts perqué son 
nous i els vull provar—. 

Remuntem sobre una neu que no 
presenta di f icul tats, excepte ser una 
mica estovada i rel l iscosa. A mesura 
que anem pujant el pendent es va re-
dreçant, f ins a esdevenir ben dret 
quan som sota mateix de la xemeneia 
que s'enfila cap a l 'Hourquette. Se-
gons sembla, en els anys de poca neu 

aquesta xemeneia pot teñir una tren-
tena de metres d'altura, i una rimaia 
dif íci l de passar. Nosaltres som afor
tunáis, dones, car no trobem rimaia 
oberta, i el tros que ens cal escalar 
deu teñir poc mes d'una vintena de 
metres. La xemeneia és vert ical , pero 
la roca és sólida, i si bé les preses 
no hi abunden, tampoc no hi falten 
les necessáries; sense cap contra-
temps superem aquest passatge, l'ú-
nic de l'ascensió que té una certa di-
f icul tat remarcable. 

Des de la bretxa podem veure una 
nova cara del Pic Long, no tan alt iva; 
s'hi endevina la via d'ascensió en una 
petita cornisa que ascendeix en dia
gonal. La seguim tranquil iament un 
bon trons f ins que, badant, badant, 
sobtadament ens trobem embolicats. 
La marrada ens obliga a fer uns in-
necessaris equil ibris per a flanquejar 
unes lloses molt polides. Finalment 
ens podem despenjar al fons d'una 
gran canal, on, una mica mes amunt, 
trobem el rastre del bom camí. De re-
planet en replanet, amb faci l i tât gua-
nyem el c im, de 3.194 m. Hi trobem un 
grup de francesos. de totes les edats; 
son de Bordeus, i gent amable i cor
dial. Un d'ells fa ressaltar, tot satis-
fet, que el Pic Long és el mes ait cim 
pirinenc totalment situât en terr i tor i 
de domini francés. 

Com que una boira inoportuna ens 
priva de fer fotografíes, ens hi estem 
només el temps just de partir-nos una 
taronja. Tinc la sospita que els fran
cesos s'han quedat una mica esba-
laits de la nostra aparició i desapa-
rició fantasmal entremig de boires. 

En ser de nou a l 'Hourquette se
guim un tros enllà per la cresta del 
Badet, per a estudiar si ens convé. 
Aviat podem veure que ha de ser en-
tretinguda, i que anar i haver de tor
nar ens farà perdre temps. Ho dei-
xem correr, dones, i optem per retor
nar a la bretxa. Els bordelesos hi ar
riben al mateix temps que nosaltres. 
Mentre es preparen per encordar-se, 
ho aprofi tem per passar-los davant. 

Baixem la xemeneia amb precaució, 
perô sense inconvénients. El sol ha 
estovat encara mes la neu superficial 
i el fort pendent esta rell iscós de 
mala manera. Amb les presses no 
m'he posât els crampons, i és el pio
let d'en Josep el que fa un bon ser-
vei durant deu minuts. Tan aviat com 
el pendent minva comencem a baixar 
trotant, de talons a la neu. Arr ibats 
al Hoc de les motxi l les veiem que els 
francesos encara van baixant la xe
meneia, d'un a un. Tot just trepit ja la 
neu, una noia de suéter groe rell isca, 
eau, i baixa disparada, de primer amb 
els peus endavant després es va cap-
girant fins que acaba ll iscant de cap 
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El Pie Long, vist des del Pie Maubic, té un 

aspecte tibat i reptador, com de ciutadella 

murallada i emmerletada. V 

La carena dels Campbieil, ampia, sovint 

plana, i sempre pedregosa. "/ "/ 

per avall ; f ins una cinquantena de 
mètres mes avall no queda deturada 
per una ondulació de la neu. 

Recollim les motxi l les, travessem 
la part baixa de la glacera i voregem 
l'aresta est del Badet. En un lloc ben 
visible deixem tot l'equip altra ve
gada i emprenem amunt per unes ge-
leres secundarles, fins a guanyar la 
cresta que ve de l'Hourquette Badet, 
bastant mes amunt d'un gran bony 
grisós que h¡ sobresurt. La cresta és 
relativamente fáci l , encara que redre-
çada i, en algún tros, de passatge una 
mica penjat. Assol im el Badet, de 
3162 m, i tenlm la satisfacció de veu-
re que la boira s'ha esvai't totalment. 
Podem retratar a plaer la cara del Pie 
Long per on l'hem pujat. 

Novament descendim a recoll lr les 
motxi l les i seguim cap al sud. En 
poca estona som a envistes del Mac 
Badet. Amb l'estany encara mig gla
çât, i la manca de visió de cap altra 
cosa que no sigui les desolades vo-
res i les puntes rocoses del llunyà 
Neouvielle, tot el paratge té un caire 
de paisatge àrtic. 

Després duna menjada una mica 
mes substanciosa que les anteriors, 
comencem l'ascensió ais Campbieil 
només amb la máquina de retratar a 
col i . Sense arribar a l 'Hourquette Ba
det remuntem cap amunt. Un rastre 
força fressat ens porta fins a la ca
rena, després d'una Marga i monótona 
pujada. Aquesta carena dels Camp
bieil ens és una decepció: ampia, so
vint plana, i pedregosa sempre, s'a-
llargassa fins al Campbieil Sud, de 
3166 m., el Nord, de 3175, i segueix 
després cap al Pie d'Estaragne, de 
3006. Sorprén que a tanta aleada es 
pugui trobar un gran Horn com 
aquest, gairebé mancat de relleus. 

Seguim la Marga carena en un re-
corregut sense historia. La seguim 
també sense gaire entusiasme, car ha 
perdut l'únic gran all icient que podia 
tenir: l'hora avançada de la tarda i 
unes nègres nuvolades que han co-
bert ràpidament el cel, fan que la 
gran panorámica que s'hi podria 
fruir no sigui sino una massa confusa 
d'ombres sense Personalität ni relleu. 
Tampoc no comptàvem que el re-

corregut fos tan llarg, i ara se'ns fa 
evident que aquest cop no hem estat 
encertats en deixar les motxi l les a 
baix. Ens cal fer un enutjós retorn, 
que procurem escurcar descendint de 
biaix, a costa, pero, d'uns incomodes 
flanqueigs. 

Tot ve que s'acaba i, f inalment, po
dem recoll ir les motxi l les per darrera 
vegada i t irar avall sense perdre un 
minut. Cap mes incidencia, a no ser 
la di f icultat de travessar el crescut 
torrent; arribem a la tenda a entrada 

de fose. 
L'afany d'assolir tots els cims prin

cipáis de la valí ens ha portat a fer 
un it inerari desllorigat, mancat de ló
gica, així com també a anar tot el 
dia com dos esperitats. L'única jus-
tif icació que podem presentar d'a-
questa falta de, diguem-ne, ortodoxia, 
és que els dos dies següents son de 
boira i pluja i ens cal tornar a Bar
celona sense poder fer cap mes as-
censió. 
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Visita espeleològica a Mallorca 
per Mar t í R o m e r o i R e c t o r e t 

Interior de l'avene de Sa Campana, prop 

d'Escorça (Mallorca). 

Amb la idea de comblnar una mica 
l'espeleologia seriosa i la tur ist ica, 
un grup de l'ERE vam decidir de fer 
un campament a Mallorca aprofitant 
les vacances de Setmana Santa. 
Crèiem que en aquests pocs dies, i 
disposant de mitjans de locomociô 
propis, t indriem temps suficient per 
a donar un cop d'ull a les cavitats 
mes intéressants de l'illa i conèixer-
ne els trets geogràfics mes caracté
r isées: el projecte era bo, perô els 
dies pocs, i tots ens vam quedar amb 
les ganes de restar-hi per mes 
temps. 

Una cosa que, certament, ens ha 
estranyat, és que, d'aqui estant, nin-
gû no ens parlés de l' interès que té 
Mallorca com a muntanya mitjana. La 
serra nord, calcària de dalt a baix, 
molt agresta, d'escassa vegetaciô i 
forts desnivells, amb penya-segats 
que surten del mar i s'aixequen, al-
tius i vert icals, cent o dos-cents mè
tres, ofereix encara alguns paratges 
meravellosos de que sols pot gaudir 
l 'excursionista que va a peu i que fan 
oblidar, encara que sigui breument, 
les moites aberracions paisatgisti-
ques que es cometen invocant el tu-
risme, el desenvolupament, el dret 
que tothom tingui accès a les belle-
ses naturals i un llarg etcètera que, 
en la major part de les ocasions, es 
podria sintetitzar en simples ques
tions crematist iques. 

De primer, abans de marxar, vam 
fer allô que normalment es fa sem-
pre, és a dir, preguntar a d'altres es-
peleôlegs quines son les cavitats 
mes intéressants i per que, com tro-
bar-les, si volien alguna cosa, etc. 
A poc a poc vam anar perfi lant el 
programa: valia la pena explorar l'a-
venc de sa Campana que, amb 304 
mètres de desnivell és el de mes fon-
dària dels Països Catalans, no po-
diem deixar d'anar a les coves dels 
voltants de Porto Cristo —les turis-
t i f icades i les a l t res— i f inalment, 
com a bons espeleôlegs, ens van de-
manar, en Hoc de les ensaïmades, 
fauna cavernîcola, sobretot aranyes 
i escarabats I que miréssim a la cova 
de sa Sinia per si aconseguiem de 
veure i capturar uns animalets, que 

sembla que hi habiten i que alguns 
escoll i ts diuen haver entrellucat, pe
rò que, fins al moment, s'han mos-
trat més intell igents que els seus 
perseguidors humans ja que s'han 
escapolit dels paranys que sistemà-
ticament i regularment s'han anat 
collocant per atrapar-los. 

Com que aquesta història era prou 
interessant, el mateix dia d'arribar i 
després de muntar la tenda en un 

pöblet anomenat Biniraix, a la vali de 
Sóller, vàrem fer cap a la cova de sa 
Sinia, la qual, casualment, està si
tuada a l'altre extrem de l'Illa. L'ac
cès a la cavitai està arreglat per tal 
de recolllr l'aigua de pluja i encami
nar-la cap a una cisterna construida 
a l ' interior, cosa que es relaciona 
amb el nom de la cova. De primer 
entrem amb força si lenci, no fos cas 
que aquells dimonis d'animalets ens 
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sentiri i s'espantin: el que ens passa 
és que ens equivoquem de galería i 
f ins al cap de mitja hora, quan ja la 
consigna del silenci és oblidada, no 
retrobem el bon carni. Tal com era 
desperar no en veiem ni un, però si 
els rastres. A falta de bestiola deci-
dim treure motiles de guix dels lleu-
gers senyals que deixen en caminar 
sobre la tendra argila. Finalment, des
prés de lluitar amb els estris que no 
es comportaven com se n'esperava 
aconseguim uns motiles força accep
tables i retornem al campament, pas
sant primer per Palma, car no portem 
prou material i confiem que ens el 
deixin els companys del Grup Espe-
leòlogic Est. 

Evidemment no haviem confiat en 
va! Ens deixen cordes, ens expliquen 
com installar la cavitai i ens propor
cionen una agradable vetllada. Retor-
nats a Biniraix acordem passar el 
dia segiient —di l luns— visitant algu
na coveta curta pels voltants del cam
pament, car volíem estar ben des-
cíinsats pel dimarts, dia previst per 
e explorar l'avene de sa Campana. 

El dimarts és ventos i s'aixequen 
boires per tots costats, sembla que 
d'un moment a l'altre caurà un xà-
fec. Com que sota terra no hi plou, 
no hi donem gaire importancia i en-
taforant-nos —cinc, material i mot-
xi l les— dintre el cotxe anem cap a 
Es Bosch, mas vora Escorça, on hem 
de deixar el vehicle i uti l itzar el tra
dicional sistema de posar un peu da-
vant l'altre per arribar a la boca de 
l'avene. Després del no menys tradi
cional costum de perdre el bon carni 
i tardar un pareil d'hores a retrobar
lo arribem a l 'objectiu: un forât de 
mètre i mig de diamètre, el quai 
dona accès a una sala de grans di
mensions, si la mirem amb ulls d'es-
peleòleg cátala, acostumat a coses 
bastant mes reduides i que, amb tot, 
és de les petites si la comparem amb 
la resta de les sales que, enllaçant-
se, donen forma a la cavitat. 

Després de la primera —sala des 
Llum— ve la segona i molt mes gran
diosa sala des Gegants, seguida per 
l'anomenat Gran Rost, el quai és una 
distreta rampa de fort pendent i 

aspecte d'impressionant. A continua-
ciò trobem la sala des Fang, la qual 
i segons el nostre parer és la més 
bella de la cavitat, potser pel con-
trast de coloracions entre els foscos 
sediments i les blanquíssimes con-
crecions o per la justa proporció d'es-
talactites i estalagmites, amb ' un 
equil ibri gairebé perfecte respecte al 
volum de la sala. Aclar irem que les 
formes reconstructives —colades, 
estalagmites.. .— són molt abundo-
ses per tota la cavitat i n'hi ha de 
boniquissimes però les d'aquesta sa
la des Fang ens van enamorar. 

A cont inuado i sempre per pen-
dents més o menys inclináis dava-
llem a la sala de s'Aigo, situada a 
uns 200 metres per sota el nivell de 
l'entrada. I aquí f ineixen les comodi-
tats de baíxar caminant o amb l'ajut 
d'un passarne: cai installar 50 me
tres d'escala per un pou rigorosa-
ment vertical si volem arribar a la sa
la Fosca, darrera de les grans sales 
existents i que, com totes les altres, 
amb el sol nom ja queda descrita. 
Només cal mirar-la: parets de roca 
fosca, el terra pie de blocs i fang 
foscos i les poques estalactites tam
bé s'han encomanat d'aquest to. D'a
questa sala, i baíxant per una sèrie 
de pouets, s'arriba al termini de la 
cavitat, a 304 metres segons els ma-
llorquins i un xic més segons altres 
versions. Nosaltres, com a espeleò-
legs escarmentats, ens inclinem a 
confiar en els mallorquins car conei-
xem la innata tendencia, potser pro-
duida per algún virus i per a la qual 
no existeix cap vacuna, a fer que els 
avenes augmentin de fonderia, i així 
els pous de 25 metres es convertei-
xen en «el pou de 40», etc. 

La pujada per l'avene és fácil i sen-
se complicacions. Coneixem per on 
anem i això ajuda molt. A més, a la 
sala des Fang hem parat a fer un 
mos i ho notem: feia moltes hores 
del darrer àpat. Sortim a l 'exterior 
gairebé sense adonar-nos-en. Ja és 
negra nit i no hi ha lluna ni estéis. 
Desfem carni sense treure'ns el car-
burer, ens enllaunem en al cotxe i 
retornem a Biniraix, massa cansats 
per a adonar-nos encara plenament 

de tot el que hem vist. 
El dimecres plou i fem el turista 

per Sóller i el seu Port, alhora que 
anem fent plans per ais dos dies 
d'estada que ens resten. Finalment 
decidim intentar que el dijous ens 
deixin visitar la cova des Pirata car 
aquí, i a diferencia del Principat, cal 
demanar sempre permís al propie-
tarí del terreny per tal de visitar una 
cova o avene. I més s i , com en 
aquest cas, a l'entrada hi ha una por
ta de ferro tancada amb pany i clau. 
D'aquesta cavitat ens interessa ob
servar alguns exemplars d'estalacti-
tes de génesis curiosament subaquà-
tiques, la rica fauna cavernicola i, a 
més, està excavada en molasses, ma
terial escás a les nostres comarques 
i del qual, per tant, volíem veure com 
era afectat per la carsti f icació. Ho 
vam poder veure tot i encara hi va 
haver aigú que va complir el ritual 
—pagani, és d a r — de visitar la cova 
del Drac, tal com tot bon tur ista ha 
de fer. 

Vam passar la darrera jornada de 
la nostra estada a terres mallorqui
nes explorant, conjuntament amb 
quatre companys de Palma, la cova 
dels Estudiants. Alhora que un grup 
n'efectuava l'aixecament topografie, 
els altres intentaven avancar per un 
pareli de galeries inundades i reco-
llia fauna cavernicola. 

La cova dels Estudiants és un ca-
racteristic riu subterrani, avui dia 
parcialment abandonat, que sois en
tra en funcionament en èpoques de 
pluges part icularment intenses, tal 
com s'havia escaigut pocs dies abans 
de la nostra estada. El seu enllac 
amb la xarxa activa és directa car la 
cavitat f ineix en un fangos pas sifo-
nant, de negres aigües i caire molt 
poc t ranqu i l i zador . També existeix 
una altra volta sifonant ben a la vora 
de l'entrada, però aquesta en roca 
nua i de molt millor aspecte Uns 
pocs metres per sota el nivell de 
l'entrada es localitzen una sèrie de 
sorgències amb cabals d'aigua impor-
tants que, en conjunt, poden superar 
el m : t per segon. Algunes són parcial
ment penetrables i hi ha raonables 
possibi l i tats de poder-hi progresar. 
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Un altre aspecte de l'interior de l'avene de 

Sa Campana y 

Malgrat tot, ho vam haver de deixar 
per a millor ocasió car nosaltres ha-
viem de recollir el campament i pren
dre —alguns— el carri let per retor
nar a Palma. Pel seu costat els ma-
llorquins es dirigien a l'avene de sa 
Campana, on pensaven estar-se un 
pareil de dies. I així, sense haver fet 
res d'espectacular però sí força tasca 
positiva, va f inir la nostra estada en 
aqüestes terres germanes. 

Pel que fa a résultats podem dir 
que, com a mes important i en Ins
pecte faunistic, es va recollir mate
rial força intéressant, entre el quai 
cal destacar dos exemplars d'un co-
leòpter del gènere Reichea i d'espè-
cie no coneguda fins al moment, el 
quai sera dedicat a Tilla de Mallorca. 
Aquesta espècie va èsser trobada a 
la cova des Estudiants i el primer 
exemplar fou recoll it per en Joan 
Pons, del Grup Est, de Palma, i el 
segons per un membre de l'ERE. L'es-
tudi i descripció han estât efectuáis 
pel doctor Francese Español, director 
del Museu de Zoologia de Earcelona, 
el qual ens ha comunicat la seva in
tendo de publicar-ho aviat. 

Finalment voldriem agrair les gen-
ti leses tingudes amb nosaltres pels 
germans Ángel i Joaquim Ginés. de 
Palma, i pels masovers de Can Ribe
ra, a Biniraix. 
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Arañonera 
per J o s e p Lluís M a r í n 

Arañonera: heus ací un mot que 
per a molts no és sino un nom, pero 
que pot tenir molts s igni f icáis: un 
massís, uns avenes, suors, feina, un 
camp d'estiu, espeleología, vacances, 
problèmes, controversies, incôgni-
tes. . . i encara hi podríem trobar cent 
signif icats mes. De tots ells, ¿quin és 
l'autèntic, el veritable? No ho sabem 
pas. Per a cadascú de nosaltres ha 
agafat el sentit que correspon a les 
seves vivéncies mes intenses i mes 
profundes, de les quals no n'hi ha 
dues d'iguals. Pero un cosa sí que hi 
ha en comú: la ¡Musió per a continuar 
endavant. 

Per al qui sent com una mena d'es-
garrifança dintre seu en veure una ca-
vitat profanada per la purrialla i que, 
t imidament, sense alear la veu, diu 
que fa espeleología, pot ser com una 
mena de Hum d'esperança en el llarg 
i di f íci l cami de trobar una cavitat 
intéressant. 

I per ais de la purrialla? Per a 
aquest mena de genteta, desgracia-
dament no extingida, que pullulen 
corn si fossin puces pels nostres 
avenes, desfent tot allô que hi pot 
ésser desfet, no sabem pas el que 
pot arribar a significar. Segurament 
tan sols un motiu de vanitat, de fat-
xenda, de la seva estúpida presump-
ció, perô les seves opinions, certa-
manent, no ens interessen. 

Perô després d'unes quantes diva-
gacions no gaire metafisiques com a 
introducciô, hem de fer front a la rea-
l itat, i ens hem de preguntar: Qué 
hem fet, enguany? Com ho hem fet? 
Quins problèmes hem tingut? 

El Grup Arañonera, format per 
membres de l'ERE del Centre Excur
sionista de Catalunya, i del GIE del 
Club Excursionista de Gracia, va co-
mençar a treballar molt abans de l'1 
d'agost, data de la inauguració del 
Camp Arañonera 74. Preparar un cam-
pament de caractérist iques similars, 
suposa molta feina. Fèiem reunions 
périodiques, més sovint a principis 
d'estiu que a l'hivern, ja que les co
ses, no se sap com, sempre resten 

per a després. Xerrada darrera xer-
rada, anàvem arranjant-ho: transport, 
cases comerciáis, menjar, burocracia, 
etc., etc. Repartint-nos el treball com 
a bons germans vàrem resoldre els 
problèmes organitzatius, que no cal 
dir, ja que tôt muntanyenc els coneix. 

Partint del que haviem fet el dar-
rer estiu (1) , l 'objectiu primordial 

d'Arafionera 74 va ésser d'un bon 
principi assolir l'enllac T1-T7. Això 
impose l 'establiment de dos campa-
ments; un camp base T1, al mateix 
Hoc que el primer any, i un campa-
ment d'atac T7 a les immedlacions del 
coli d'Otal. 

El Camp T1 anava centralitzant-ho 
tot a mesura que transcorria el cam-
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Emplaçament de l'avene T-1 (lì, la balma 

(2) i la cova gelada (3). 4 
Esquema topografie de la situado de l'en-

trada i de les cavitats explorades dels 

avenes T-l i 1-7, del grup Arañonera. "/ 

2 392 

pâment, ja que la galería ens oreria 
cada dia més incògnites, la gran ma-
joria encara per resoldre. 

El T7 va ser la ¡Musió del grup, po-
driem dir que el T1 va restar a segon 
terme quan per la Mercè de l'any 73 
ens sorprenguérem de veure les pos-
sibi l i tats d'enllaç que ens donava. Pe
rò en aquest món tot no pot ser, i la 
manca d'éléments tècnics adéquats 
va fer parar l'exploració a 150 metres 
de fonderia, ja que l 'últ im pou de 80 
fineix en una diàclasi molt estreta, 
obstruida amb blocs i pedrés, per on 

es fica l'aigua procèdent de les doli-
nes nivals que hi ha per tota la su
perf ic ie. Les exploracions del T7 les 
vam fer en quatre equips, ja que l'ob-
ject iu inicial era l'enllaç; el primer 
equip de dos membres, i els altres 
de tres. El segon equip ja ho va tro-
bar obstruït, i durant més de cinc ho-
res va intentar forçar el pas. Els dos 
altres equips tornaren a baixar a pro-
va sort, pero desobstruir a mà, amb 
la dolça companyia de l'aigua i la fre-
dor, és més dur del que sembla; s'ha 
d'haver-ho fet per a saber-ho. 

Veient que el camp del T7 ja no 
tenia cap objecte vam anar baixant 
tots cap al T1, i només hi deixàrem 
dues tendes per a la gent que feia 
prospecció a l'altra banda del col l . 

Els progressos al T1 augmentaven 
constantment; cada nit, quan els 
grups de treball en sort ien, ens en 
contaven coses noves. Les explora
cions principals vam dur-les a terme 
a la via d'escalada, que f ineix en una 
zona originada per un fort procès 
clastic, sota mateix de la vertical 
corresponent al T7. El balanç final d'a-
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La serra de Tendenera vista des dei port 

de Bujaruelo. D'esquerra a dreta, el pic de 

Ferrez (1), ta penya d'Otal (3) i el cim de 

Tendenera (4Ì. La referència (2) correspon 

a l'emplaçament de l'avene T-13. • 

Un pas molt dificultós, a causa de l'aigua i 

del fang, a la cresta de/s pous 4-5. ™ y 

w 

questa via, és de sis nous pous en
cara verges, gairebé tots de grans 
proporcions, i d'un desnivell total 
guanyat que ens deixa a — 2 6 7 me
tres de l'alçada de la boca. Oins dels 
anomenats pous, cal destacar el dar-
rer de tots de la galería, ja que amb 
els seus trenta metres i escaig de 
diamètre, i més de setanta de fonde
ria, pot ser una de les vert icals ab

solutes més importants dins de l'es-
peleologia a nivell no tan sols penin-
sular sino també continental, ja que 
és continuació d'un altre pou que és 
perd en el sostre. 

I mentre uns equips treballaven se-
guint afanyosament el corrent d'aire 
galena amunt, n'hi havia d'altres de-
dicats a l'exploració dels pous ja co-
neguts l'any passât. Les vies —130 i 
—115, que van resultar èsser de 
—112 i de —95 —maies passades 
que fan els sondeigs—, demanaven 
gent amb experièneia. La primera, f i -
neix a 470 mètres de fonderia, no va 
presentar cap problema tècnic per a 
l'equip de punta, només a —450 tro-
baren vint-i-cinc mètres de méandres 
en fang i molt estrets, que segons 
vèierem a la sortida van esgotar-los 
molt. 

La via del pou de 95, no s'assem
bla gens a l'anterior pel que fa a di
mensions, però les caractérist iques 
morfològiques son simi lars. El des
cens f ins a 360 mètres, pensem que 
ens pot donar alguna alegria o altra 
si supera la fonderia de la via 470. 

Però... hom preguntarà: 15 dies de 
campament i només han fet això? 

Els 30 membres de l'expedició no 
ens vam gratar la panxa, corn vulgar-
ment es diu; vam haver d'anar des
prés a la platja per a poder prendre 

el sol, dient-ho d'altra manera, i no 
perquè fes mal temps, sino tot el 
contrari . Les suades sota el sol d'a-
gost a pie Pirineu, anant al poble a 
buscar menjar, o fent prospecció 
—perquè també vam anar a fer pros
pecció—, no ens les va treure ningu. 
Els dies que, en teoria, eren dedicats 
al descans, els aprofitàvem anant a 
fer alguna «volteta», o sigui, sort int 
al mati i tornant al vespre. Els que 
més «voltetes» van fer, foren els 
companys de Girona, que amb els 
seus estudis geològics del massis, 
van localitzar molts avencs. 

Un d'aquests avencs, secundaris a 
la tasca central, però no per això 
menys intéressants, explorât per pri
mera vegada enguany, va èsser l'a
vene del pic de Fenez, de 140 mè
tres de fonderia. Es troba a la ma-
teixa cresta del c im, per arribar-hi, 
cal fer un pareil de «ramonages» amb 
singular perspectiva, tenint als peus 
el vessant sud de la cresta, i veient 
corn les pedres es precipiten 500 mè
tres més avall, i després de fer tot 
un seguit de f i l igranes es troba la bo-
ca, molt estreta i complicada. L'inte-
rès principal d'aquesta cavitat és que 
es tracta d'una esquerda de despre-
niment. 

L'altre avene que vull anomenar és 
el T13, trobat des del campament del 
T7, per un equip de prospecció. Si
tuât al cire d'Otal, en el mateix pa
quet calcari on hi ha el T7 i el T1 ; 
el podem localitzar a uns dos-cents 
mètres en linia recta del peu de la 
paret d'Otal, quan comença a pujar el 
rascler un cop hem deixat el cire. 
Després d'aquesta descripció us dire 
que no cal que el busqueu ja que no 
el trobareu; la boca és molt petita, i 
l'altra banda del coli d'Otal carni del 
cim de Tendenera, és més prolìf ica 
en cavitats que el conegut barrane 
del Turbón, però fins aquest estiu 
no ens hi haviem atansat. Ac i hem 
trobat una gegantina dolina nival de 
més de 500 mètres de diamètre, es-
colador actiu de les aiguës de la zo
na des d'agost f ins a mitjans d'octu-
bre, temps en que ja cauen les pri-
meres neus que tornen a tancar-lo. 
Aquest escolador, tot eli de glaç, fou 
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La galería principal de l'avene T-1, a -Ì80m. 

T 
Aspecte de l'avene T-13. caracteritzat per 
les nombroses estalactites i colades de 
glaç. El pis és pie de neu fins a -80 m. •/ y 

explorât fins a vint mètres, però les 
parets de gel feien d'embut, i aques
ta fonderia era impracticable; va ès
ser acolorit, i si bé els résultats fo-
ren negatius ai cire d'Otal, en vam 
obtenir de positius al torrent de San
ta Elena, petit afluent de l'Ara. 

L'avene T13, és tot eli estructurat 
en glaç, i bellament décorât per la 
mà del Creador. Sostre i parets ta-
pissades de glaç transparent, que jun-
tament amb colades de gel fòssi l , do-
nen una estranya sensaciô d'immen-
sitat on la llum del carburer es re-
f lecteix arreu de l'avene; una obra 
d'art amb tot l'encîs de la Natura: 
feréstec i bonic. Explorât f ins als 80 
mètres, punt on el soroll de l'aigua 
es fa.sentir , cosa que fa suposar que 
mante relació amb la dolina abans es-
mentada. 

Després d'això, un altra qùestió que 
pot interessar el muntanyenc: Quins 
problèmes tècnics vàrem tenir? 

Deixant a part el proveïment gaire-
bé diar i , de pa, earn i v i , cal dir-ho 
tot : que suposava el «passeig» d'a-
nar a Torla. El primer problema amb 
que vam topar va èsser la pujada del 
material. D'un bon principi comptà-
vem amb la suposada ajuda d'un he
licopter, però a ùlt ima hora ens va 
fallar. Ho vam haver de resoldre pu-
jant uns quants diumenges abans de 
l 'estiu, a fer viatges a la balma i a la 
cova gelada. Però com que no n'hi 
va haver prou, del 27 de jul iol a l'1 
d'agost, uns quants de nosaltres vam 
haver de fer de camàlics pujant ten
des i menjar, a raó de dos viatges 
diaris. Sort que el material d'explora-
ció ja era a dalt! 
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Galería principal de l'avene T-1. • 

Pous iniciáis de íavene T-1. La vertical 
fineix sobre la neu i el glaç, que arriben 
fins a -150 m. w • 

Els avencs en si no ens van supo-
sar cap dif icultat important, gracies 
a la tocnica i a l'experiència dels gats 
veils. El problema del 17 és un pro
blemaper manca de mitjans, o sigui , 
d'explosius. La via d'escalada, gra
d e s als passamans i a les cordes f i 
xes instaHades, és un passeig per a 

«minyones amb cotxets», definint-ho 
d'alguna manera popular. Perö... Qué 
h¡ havia abans? Dones, bé: res. 

La mitjana d'exploració a la via 
d'escalada fou de 150 metres per dia. 
La rao que sembli tan baix, és que 
hi ha passos véritablement dif iculto
sos, com son: el f lanqueig del pou 
de 90, que és un eixamplament pro
g ressa de l'esquerda central, tot eil 
pitonat i burinât; el pas de cresta deis 
pous 4-5, molt peril los per tractar-se 
de dos blocs esmolats i plens de 
fang; i, f inalment, el f lanqueig del 
pou 6, a causa de l'aigua que fa re-
lliscosa la roca. Les vies 470 i 360? 
(en curs d'exploració), no teñen al-
tres di f icul tá is que el fred i l'aigua 
que comença a trobar-se al f inal deis 
pous que neixen de la galería. 

Un cop f in i t l'aspecte técnico-es-
port iu, hem de recordar que espeleo-
logia vol dir «ciencia que tracta de 
l'estudi de les cavitats naturals», en
cara que no sigui inclosa com a tal 
dintre de la nostra Universität. I no 
és que vulguem dir amb aixô que 
hem fet molta ciencia, sino que no 
l'hem deixat de costat, amb príoritat 
per a la tasca esportiva, ja que per 
a fer l 'estudi d'un avene primer hi 
hem de baixar. 

El camp de la geologia és el que 
tenim mes avançât, almenys pel que 
fa a geologia exterior. Quant a la bio
logia, hem capturât un pseudo-escor-
pí segurament nou, malgrat no haver-
h¡ dedicai gaire temps, ja que les 
condicions cl imatiques i ambientáis 
trobades f ins ara, no son gaire pro
picies per a una gran riquesa en fau
na cavernícola. Respecte a la topo
grafía, va passar el que acostuma a 
passar, ni més ni menys; és a dir, 
que tenint, acabat l 'estiu, tres topo-
grafies diferents de la via d'escalada, 
no ens en va agradar cap. Llavors, 
aprofitant al pont de la Mercè, hi vam 
pujar a fer-ne una de nova, que per 
f i hem acceptât, no sabem sí per 
convenciment propi o per manca de 
temps per a fer-ne una altra, perqué 
sempre hi ha maniàtics de la topo
grafia. 

Hem començat l 'article plantejant-
nos el signif icat d'un nom, i l'aca-
bem amb una pregunta: Qué és, allò 
que aquest nom designa? 

Dones bé, és molt fác i l : Arañone-
ra, és la demostrado no teòrica, si
no évident, que no tan sols fan coses 
grans els anglesos, els su'issos o els 
belgues, deixant a part els francesos, 
que ho porten molt callat pel que fa 
a Santander; sino que a d , al nostre 
país, Catalunya, es treballa. Demos
tra que hi ha gent de la mateixa ca
tegoria que a l'estranger, capaç de 
dur a terme unes exploracions simi-
lars, i que no volem que vinguín a 
fer-nos la feina els veins de sempre, 
com dissortadament passa. En f i , Ara-
ñonera pot ser un milíó de coses més, 
ja sensé comptar que, de moment, és 
la tercera cavitat explorada en pri
mera absoluta per grups integrament 
nacionals: Avene Badalona, Torca de 
Jornos II, Avene T I . 

I res més. No cal èsser d'ací o 
d'alia, per a fer espeleologia. Només 
cal ¡Musió, i el Grup Arañonera en té. 

(1) Veg. revista «Muntanya». abril 
1974. 
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Com podem salvar 
el nostre Pirineu? 
per Lluís Be lv is i de l Rio 

Antic pont de Sant Urbez. a ta vaii d'Añisclo, 

apta per ai pas de cavatteries. «• 

Per desgracia, veiem com dia dar-
rera dia les nostres muntanyes i, molt 
especialment, el nostre Pirineu vénen 
essent víctima continuada de l'espe-
culació, que no coneix l imit als seus 
afanys. S'edifiquen terrenys i terrenys 
que donen vida a noves urbanitza-
cions i paradors de tur isme, es fan 
noves preses hidràuliques, s'obren 
pistes forestáis que, en realitat, son 
com carreteres sensé asfaltar, i tan
tes realitzacions mes que malmeten 
la bellesa natural deis paratges mes 
privi legiats de les nostres muntanyes. 

Veiem com els diaris publiquen to
ta mena de cartes de protesta, tant 
a Catalunya com a l'Aragó i al País 
Base. Els résultats son els mateixos 
a tôt arreu: no s'aconsegueix res de 
posit iu i les obres continúen enda-
vant. Reaiment, ja no sabem a qui 
adreçar les nostres queixes. 

Totes aqüestes realitzacions a que 
ens hem referi t son dûtes a terme 
gairebé sempre sensé parar compte 
de respectar l'harmonia del paisatge. 
Un exemple ciar d'aixô que diem el 
tenim en l'obertura de pistes fores
táis: totes les terres son llençades 
costes avall sensé que es procuri évi
tât de fer malbé els arbres del vol-
tant. 

Un altre cas molt fréquent de des-
trucció del paisatge és el de les obres 
hidràuliques. A Franca, actualment, 
gairebé no se'n fan, ja que les dispo-
sicions legáis darrerament aprova-
des al país veí per a la conservado 
del paisatge, les fan massa costoses 
i el gran desembossament a qué es 
veuen obligats per a la seva cons-
trucció, fa inviables els projectes en 
aquest sentit . Perô molts dels projec
tes que hi havia per a les realitza
cions hidràuliques en terres france
ses, son ara estudiats per a ésser 
duts a la práctica als vessants meri-
dionals del Pirineu. Les empreses hi-
droelèctriques franceses adquireixen 
importants participacions en empre
ses espanyoles per tal de poder re-
soldre aixi els seus problèmes i fer 
viables els seus projectes. Un exem
ple d'aixô que diem el tenim a la vall 
d'Anyisclo, al Pirineu Aragonés. 

Un altre deis grans peri l ls per al 

paisatge pirinenc és la incessant ha- quí, considerant l'allau de practicants 
bi l i tació de noves pistes d'esquí. I no d'aquest esport que s'ha produi't en 
pas per les pistes, propiament, sino els darrers anys. Ara, cree que el que 
per totes les altres realitzacions a caldria fer és ampliar les instaHa-
qué donen motiu. Com a esquiador i cions actuáis en tots senti ts. Perqué, 
excursionista que sóc comprenc la ¿quina és la instaHació hivernal que 
necessitat de noves instaHacions d'es- estigui aprofitada al máxim? Em fa 
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Vista deis espadats que coronen /'excep

cional valí d'Aníselo. " 

- -.V-

por de debo que tots els peti ts po-
bles pirinenes es convertirán en es. 
tacions d'esquí, encegats com están 
per l ' interès d'alguns promotors d'a-
quest t ipus de negoci. A tot el Piri-
neu, els ajuntaments veuen com a 
única sortida deis seus problèmes 

economics la realització d'una esta-
ció hivernal. Com a exemples clars 
d'això, que estan a punt de ser rea-
l itat, tenim la vali d'Ull de Ter, Ma-
ranges, el tabulés projecte de la vali 
de Boi, amb un pressupost de 6.000 
mil ions de pessetes, i molts més que 

estan al pensament de tothom. 
Un dels projectes que darrerament 

va causar més sorpresa és el de la 
Maladeta. El paisatge de la Maladeta 
—ho podem afirmar tots els qui hem 
tingut la sort de poder-lo conèixer— 
és un deis més valuosos i més ad
mirables de tot el Pirineu. Les noti
cies sobre aquest projecte son cla
res: hi ha la intenció d'instaHar-hi 
una estació d'esquí i una nova urba-
nització majestuosa i confortable. 
Totes dues realitzacions son fomen-
tades per una societat ¡inmobiliaria 
catalano-aragonesa. 

Reaiment, no acabem d'entendre tot 
aquest interés quan el fet és que, no 
ens atiparem de repetir-ho, no tenim 
encara cap estació, a tot el país, que 
funcioni al límit de les seves possi-
bilítats. Creiem que la creació de no
ves estacions, i més en aquest cas, 
que supera els 3.000 metres, contri-
bueix. i l'accelera, a la desvalorado 
del paisatge pirinenc. En el cas de la 
Maladeta, estem convençuts que fóra 
un error molt lamentable, considé
rant, a més, que l'estació de Célrer 
encara té la seva realització a mig 
fer. 

L'amie Sánchez-Rico, actual prési
dent de Montañeros de Aragón, ha 
estât el primer peoner de la lluita en 
pro del nomenament de monument 
natural d'interés nacional per al con-
junt de cims i de geleres del massís 
de la Maladeta. Caldria, amb tota ur
gencia, que es potencies aquesta 
campanya i que es fes extensiva a 
d'altres indrets que també ho merei-
xen i ho reclamen. Hem d'exigir una 
legislado eflcac i actual, que tingui 
compte de la realitat dels problèmes, 
que protegeixi, abans que no sigui 
massa tard, totes les zones d'alta 
muntanya. 

La projectada realització al massís 
de la Maladeta, en el cas que es du-
gui a terme, obrirà el pas a noves 
installacions a les més altes cotes 
del cor del Pirineu, cosa que portara 
irremeiablement a noves urbanitza-
cions, amb les seves temibles i cone-
gudes conseqiiències. Tots els excur-
sionistes haurien d'adonar-se del 
compromis que tenim contret amb la 
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El congost de Mont-rebei, amb el pas prac

tical a la penya viva. Un altre dels indrets 

que demana una proteccid urgent. T 

muntanya, amb el paisatge, i els de-
manem una ferma actitud de Solidari
tät en defensa dels valors paisatgís-
t ics, ecologies, científ ics i culturáis 
que encara subsisteixen al llarg de la 
gran serralada del Pirineu. Jo desit-
jaria que tots els socis del Centre i 
tots els excursionistes en general 
prenguessin consciència de la grave-
tat d'aquesta problemàtica i, cosa que 
encara és mes important, que passes-
sin a l'acció, ja que si no ho fem 
ara, ja que si totes les entitats ex
cursionistes no actúen ara d'una ma
nera decidida, urgent i eficaç, al cap 
d'un temps no gaire llunyà ja sera 
massa tard. Caldria no deixar passar 
cap oportunitat de denunciar pública-
ment els estralls de que t inguem no
ticia i, especialment, exercir collecti-
vament les pressions que puguin evi
tar que siguin comesos. 

La pregunta que jo em formulo, i 
a la qual voldria trobar resposta amb 
els meus suggeriments, és la que en-
capçala aquest escri t : ¿Com podem 
salvar el nostre Pirineu? 

Nota de la Redacció 

Posem en coneixement deis nostres 
lectors que el Centre s'ha adherit a la 
campanya en defensa de la integritat 
natural del massís de la Maladeta, que 
esmenta el nostre coHaborador, ja que 
hi som part interessada i ho conside
ren! com a cosa propia. També ha ma
nifestât la seva Solidarität amb eis 
amies de l'entitat Peña Guara, d'Osca. 
que lluiten aferrissadament per tal que 
no es dugui a terme un projecte hidro-
elèctric que malmetria la valí d'Anyis-
clo, un indret realment excepcional del 
Pirineu. Cal esmentar també les darre-
res noticies segons les quals es preveu 
d'incloure al Pare Nacional d'Ordesa el 
«Cañón de Aníselo» i la capçalera de la 
valí de Pineta. Les federacions excursio
nistes realitzen unes gestions prop de 
l'administració per tal de preservar el 
paísatge natural de la degradació i la 
destrucció. 
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Flors de muntanya 
per R a m o n Pujol i A is ina 

Vet aqui el dibuix d'una flor que fa 
anys que busco, i que malgrat els 
meus afanys encara no he pogut tro-
bar mai: l'orquidea (Cypripedium cal-
ceolus (sabatetes de la Mare de 
Déu), una de les flors mes belles a 
descobrir en els boscos de l'estatge 
subalpi. A la Flora de Catalunya, de 
Cadevall-Font i Quer, vol V, pàg. 375, 
hi ha la descripciô de la dita f lor, 
i s'assenyalen uns llocs on sem
bla que, anys enrera, hi fou localit-
zada, perô tal com podreu apreciar 
la referència que se'ns en dôna és 
molt imprecisa: 

«Boscos i pasturatges de les mun-
tanyes» i llavors p?rticularitzen 
dient: «Pla dels Avellaners, prop de 
Ripoll, Pla de la Calma, Plana de Vie, 
Pirineu...» No s'assenyala cap Hoc 
concret. Les referèneies que jo re-
cordo mes récents, son les d'un cur-
set que, pel maig de 1957, férem al 
Centre, sobre flora subalpina i alpi-
na, en très sessions consécutives, 
una de les quais anà a carrée del 
doctor en farmàcia senyor Pons, el 
quai, com a cosa extraordinària va 
mostrar-nos dos bells exemplars de 
Cypripedium calceolus, herboritzats, 
segons digue, pel seu pare a la serra 
del Capsacosta, a la capçalera de la 
vall de Bianya. 

Uns anys després, amb el bon Com
pany Pere Fornt, anàrem a fer un re-
coneixement per les boscûries del 
Capsacosta. Era a finals de maig, 
l'època idéal per a trobar en plena 
f loraciô la tan cobejada orquidàcia. 
Resseguirem amunt i avall les bos
cûries del Capsacosta, amb résultat 
totalment negatiu. 

Quan passàrem per Sant Salvador 
de Bianya, en vam parlar amb el se
nyor rector, i amb un jovenet molt 
espavilat que s'esqueia ésser també 
en aquell moment davant de la porta 
de l'església. Els vam donar postais 
en color de la f lor que preteniem tro
bar. Primera decepeiô: ells no I ha-
vien vlst mai! No obstant aixô, el mi-
nyô, molt intéressât en la cosa, ens 
va prometre que pujaria expressa-
ment a Capsacosta, un pareil de ve-
gades, a seguir prats i boscos, i a 
veure si era sortes a fer el desco-

briment. Va dir-nos que dintre uns 
dies, ens escriurla. Al cap de dos 
mesos rebia jo una Iletra en la quai 
el nostre entusiasta collaborador es 
planyia de no haver t ingut la sort de 
descobrir les sabatetes de la Mare 
de Déu. 

El 24 de maig de l'any passât, al-
tre cop, amb els bons amies Pere 
Fornt i Josep Nuet, férem una explo-
raciô conscient i minuciosa per bos
cos i pasturatges del Capsacosta. Un 
altre fracas! Abans de decidir que tal 
vegada aquesta orquidàcia, ha desa-
paregut ja de la nostra f lora, m'ha 
semblant adient Hançar un SOS a 
tots els interessats en les nostres 
f lors, i demanar-vos ajuda. A veure 
qui t indrà el goig (période de flora
ciô: de finals de maig a primers de 
jul iol) de trobar, per f i , un bell exem
plar de les sabatetes de la Mare de 
Déu! El seu habitat, com ja hem dit, 
és en les clarianes dels boscos i en 

els prats propers al bosc. Estatge 
subalpi: rarament sobrepassa els 
2000 metres. Planta de 20 a 50 cm., 
generalment, una flor solitària a cada 
t i ja. Flors molt vistoses, amb quatre 
tèpals d'un purpura bru, i un label 
gros, voluminös, d'un groc bril lant, 
en forma de petit esclop. Fulles am
ples, lanceolades i amb nervis paral
lels. Bona sort, amies! 

I ara, anem a les nostres f lors de 
muntanya. 

Erysinum ochroleucum: Crucifera. 
Planta de 20 a 30 cm., perenne. Ri
zoma, del qual surten nombroses 
branques, llargues, primes, unes d'es-
tér i ls terminades en rosetó de ful les, 
i altres defért i ls, anguloses, de 10 a 
30 cm., fulles oblongo-linears enteres 
o poc dentades, f lors grans d'un groc 
pálíid, molt oloroses. Es fa general
ment en el roquisser de les munta-
nyes del Montseny, Berguedá, Pre-pi-
rineu i Pirineu. Floreix els mesos de 
juny i ju l io l . El dibuix correspon a un 
exemplar colIit prop del cim de Ma-
tagalls (Montseny Occ.) a comenga-
ments de juny. 
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Valeriana montana L: Valerianàcia. 
Nom vulgar: Valeriana. Pianta de ri
zoma llenyós, olorós, ramificat, amb 
branques terminades en rosetes es-
tèr i ls. i per troncs f lor i fers de 20 a 
50 cm., drets, estriats, glabres; fulles 
d'un verd bonic i lluent, les basilars i 
les de les rosetes estèri ls. Les cau-
linars superiors ovato-lancelolades, 

enteres o superficialment dentades, 
f lors rosades, en cima tr icotömica 
fluixa o en fascicle cor imbiforme. Es 
troba normalment en els boscos om-
brius, o en les roques humides de la 
muntanya, Montseny, Pre-pirineu i Pi-
rineu. Florida de maig a ju l io l . El di-
buix correspon a un exemplar coll it 
a la vail del Catllar (Setcases), a la 
darreria de maig. 

Tussilago farfara L. Composta. Nom 
vulgar: Peu d'ase, pota de cavall, 
«Fills-abans-que-pare» (aquest darrer 
nom, fa allusiô al fet que les fulles 
del Tussilago, no surten fins que t i 
ges i f lors son ben marcides). Herba 
perenne de rizoma gruixut, carnôs, 
tronc de 10-30 cm, dret, cotonôs, sim
ple, monocèfal, amb escames ovato-
lanceolades, obtuses, dretes, violà-
cies, f lors grogues; fulles totes ra-
dicals, subsegùents a les f lors, molt 
amples, sinuato-dentades i glabres 
per sobre, albo-tomentoses per sota. 
Es troba arreu de les terres argiloso-
humides de tôt el pais, des la zona 
inferior fins a la pirinenca. Florida, 
març-abril. El dibuix correspon a un 
exemplar coll i t a la serra de Picancel 
(Berguedà) a mitjans de marc. 

Salvia pratensis L.: Labiada: Nom vul
gar: Salvia, tarree. Planta perenne, 
amb la tija de 30 a 80 cm., dreta, ro
busta, peluda i ordinàriament ramifi
cada a lapex. Fulles grans ovades, o 
bé ovato-oblongues, la major part ra
dicals i peciolades, reticuladorugo-
ses. Flors grans, generalment d'un 
blau fort, en glomèruls distants, en 
llargs raïms que formen una ampia 
panícula. Es troba correntment en 
prats i boscos de la muntanya mitja-
na. El temps de florida és de maig a 
jul io l . El dibuix correspon a un exem
plar coll it prop de Saldes (Berguedà) 
a finals de maig. 
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CRONICA DEL CENTRE 

Semblanga d'un home clau 

Ben cert que fins no fa gaire temps, 
i dins de l'organització del Centre, ho 
era En Josep Estivili. Cai dir per enda-
vant que, malgrat eis anys, la jubilado 
i una salut no gaire com cal, el nostre 
home, des de casa seva continua col-
laborant en les tasques del Centre, en 
el que pot, però especialment en la cor-
recció del material per a la circular 
mensual ais socis. 

Em plau parlar de l'Estivili, perqué 
les meves relacions amb eli, en el con-
junt de les feines del Centre, han estat 
molt sovintejades, i molt particularment 
en l'època que jo m'ocupava de la tre-
soreria. La meva amistat i estima a la 
persona de l'Estivili ja ve de lluny; fou 
eli qui, en eis anys 1937/38, m'encoratjà 
a fer algún treball per al Butlletí del 
Centrd1, i és per l'empenteta que eli em 
dona que hi varen aparèixer eis meus 
primers escrits. L'Estivili corregía, com
paginava, imprimía, tot passava per les 
seves mans. Poe després de la tragèdia 
del 1936/39. s'ocupà del tot de la re
collida i compaginado de la circular als 
socis, i correcció corresponent; del re
gistre d'altes i baixes, del tiratge deis 
rebuts (complicadíssim el del Centre, 
amb tantes quotes diferents, i seccions 
diverses, i pagaments en diferents pe-
ríodes). EH ho tenia tot molt ben orde-
nat en uns fitxers especiáis, i tot rut
ilava a la perfecció. Era, en el seu tre
ball, un home meticulós i metòdic. Jo 
li tenia una especial reconeixenga per
qué em controlava molt bé eis socis mo
rosos. Sempre amablement, i per tres 
vegades, eis invitava a regularitzar la 
seva situado, i si la requesta no feia 
efecte, el bon Estivili em baixava les 
fitxes corresponents, jo les controlava, 
i l'autoritzava a comunicar-los la baixa 
per manca de pagament (teníem la pa
ciencia que el deute superes l'any i mig 
de descobert!). Algunes vegades, aques
ta darrera missiva, amb gran satisfac
cio de tots, tenia reaccions favorables, 
i més d'un soci venia ben amablement 
a posarse al corrent. 

Puc dir-vos que l'Estivili, a part d'a-
quest tragi de correcdons, de fitxes 
d'altes i baixes, de rebuts, de comuni
cáis als socis. s'ocupava també de re
visar ¡, en el seu cas, corregir eis tex
tos de circulars, lletres, cartells, etc. 
Cal que us ho digui: l'Estivili és pro
fessor de cátala diplomai per la Gene
ralität de Catalunya. 

Només per a fer-vos una mica d'idea 

del treball fet per l'Estivili, al llarg de 
més de quaranta anys, cal tenir en comp
te-els socis del Centre el 1940, uns vuit-
cents, i els del 1974 (any que s'ha ju
bilât), sobrepassant de llarg els sis mil! 
Tot ha passât per les mans del nostre 
home! 

Jo veig sempre l'Estivili ficat dins del 
seu despatxet (a l'angle dret del repla-
net de la sala de juntes), embolcallat 
en la fumera de la seva cigarreta en-
ganxada als llavis, i del cendrer pie de 
llosques, de les nombroses cigarretes 
que havia fumat. Només apropar-te al 
seu «sancta sanctorum», sense encara 
obrir la porta ja senties la bafarada del 
tabac, senyal évident que l'Estivili esta
va en piena activitat. Un cop dins, tot 
quedava imprégnât dolor de paper veli, 
i de tinta. Aquesta era la «bona atmos
fera» en la qual el nostre home s'hi 
trobava com peix a l'aigua! La conversa 
que sosteniem anava sincronitzada amb 
els cops que eli donava en fer funcionar 
l'«Adressograph», ja fos per al tiratge 
dels rebuts, ja fos per al de la circular 
mensual. No l'havia vist mai parat, sem
pre endreçant i ordenant fitxes. Se'm 
queixava invariablement de la manca 
d'espai. Tenia tota la raó..., però no li 
ho podìem solucionar. 

L'Estivili ha estat un gran desconegut 
per la nostra gran massa de socis, en-
taforat sempre en la seva cambra de 
treball. Tal vegada l'havieu vist algun 
cop pujant o baixant l'escala que mena 
a la sala de juntes, com una mica d'es-
quitllentes. Als que no l'heu conegut, 
us en fare la presentació. L'Estivili és 
un home agradable, ni alt, ni baix, de 
faccions correctes, de peli molt bianca, 
d'home que ha près molt poc el sol (i 
és cert: impressor d'ofici, feia el seu 
jornal sempre sota la llum artificial, i 
quan venia al Centre, continuava treba-
llant sota la claror minsa del llum del 
seu despatxet), rossenc, ulls blaus, vius, 
inquiridors. La conversa amb eli es feia 
fluida i agradable, perquè en la fonè
tica de l'Estivili s'hi palesa tota l'essèn-
cia de la gent de l'Alt Camp. L'Estivili 
és un home pie de bonhomia, a qui mai 
no ha fet por la feina, i amb una estima 
exemplar per totes les coses del Cen
tre. Creieu que és ben trist que els anys 
i les xacres allunyin de nosaltres ho
mes com l'Estivili, al qual, però, desit-
gem que encara per molts anys pugui 
continuar collaborant en les tasques del 
Centre. 

Ramon Pujol I Alsina 

Esquiadors veterans i «no tant» a la 
Lenclusa 

Amb aquest títol i a la circular de 
gener, la Secció de Muntanya convoca
va una trobada a la Renclusa per als 
dies 18 i 19 del mateix mes. La idea 
era bona: una colla de vells amics, a 
pie hívern i en el refugi de més cate
goria. En contrapartida, el dia era curt, 
podia fer molt fred i dies abans la neu 
escassejava. Però l'anunci estava llen-
gat, va organitzar-se i, si bé no tants 
com podìem èsser, vint-i-sis entre «jo-
ves» i «vells» sèiem al menjador de 
la Renclusa, amb sopa calenta al plat, 
la nit del dia 18. 

Un grup havia ja dormit divendres a 
Benasc, ben acollits a l'Hostal Avenida, 
per l'Antonio i la seva muller. Però la 
nostra arribada va èsser sota la pluja 
que continuava caient en anar a dormir 
i Tenderne al mati. 

Malgrat el temps vam sortir, encara 
que una mica tard. Els cotxes no passa-
ven gaire més enllà del pont de Cu-
bere i sota l'aigua i amb esquís als 
peus iniciàrem la Marga pujada, amb neu 
fonda i pesada. Al pia dels Banys, amb 
un bon xàfec, hi hagué un moments de 
dubte, però les ganes eren fortes i con-
tinuàrem. Més amunt l'aigua era ja neu 
i fèiem carni sobre un bon gruíx i amb 
esforgos dels capdavanters per a obrir-lo. 

A l'altura de Remuñe el cel va tren-
car-se i va deixar veure un Salvaguar
da amatonat. El desnivell final, tot i la 
forta pujada, va èsser una delicia de 
llum i color, a sol ponent, ¡ entrar a la 
Renclusa, tot i la gelor que hi feia, era 
com tornar a casa. 

Encendre foc, fer-se fose i preparar 
el sopar van èsser una sola cosa, tot 
esperant el segon grup que, sortint el 
mateix matí de Barcelona, arribaría ja 
de nit. 

El temps tornava a embolicar-se, ne-
vava i comengava a bufar el vent quan 
entraven els primers, esbufegant. 

—Heu atacat de valent en veure el 
temps, oí? —preguntàvem. I la respos
ta era sorprenent: 

—No, no! I ara! És que baix a la pie
tà ens ha arribat l'olor de la carn a la 
brasa! 

L'ambient va caldejar-se, la conversa 
era agradable i era ja tard quan anàvem 
a dormir. Fora el vent bufava molt fort 
i nevava de valent. L'endemà al matí, 
ja amb mig metre de neu tova, conti
nuava igual. 

A part de la trobada, teníem altres 
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El destacat c/m de Salvaguarda, des de 

davant del refugi de la Renclusa. • 

projectes. Un, anar fins el coli de Sa-
lenques a buscar, ara l'hivern, el pos
sible emplaçament d'un refugi-bivac, 
molt temps pensât i que sembla que de-
finitivament portarem a cap. El temps 
ens va obligar a deixar-ho per a un al
tre dia. 

L'altre era deixar ben acondicionada 
la part lliure de la Renclusa. L'estiu 
passât va reconstruir-se i va quedar for
ça bé. Més gran, ja que es va habilitar 
tota restructura, una part té les llite-
res, per a unes vint persones, i una es
tufa, i l'altra, corn a menjador, té una 
pica amb aigua corrent, una bona llar 
de foc, taulells per a cuinar, taules i 
tamborets. Corn a refugi d'hivern hl hem 
deixat matalassos. flassades, una cuina 
amb la seva bombona de propà i algu-
nes provisions d'urgència. Un cartell re-
comana ut i l izarlo amb mesura, deixar-
ho en bones condicions i convida a col
laborar en el seu manteniment avisant-
nos dels possibles desperfectes i a en-
viar-nos un donatiu per cada nit passa-
da. Una nova etapa que esperem que 
sera ben rebuda pels muntanyencs que, 
en aquests temps durs, ronden per la 
Maladeta. Malgrat que aquest mateix 
hivern, a cops de parpalina han estât 
arrencades les reixes per a entrar al re
fugi tancat, que novament ha estât for
çat UH de Ter, els «vells» continuem 
creient en l'esperit dels qui, com nosal-
tres, estimen i respecten la muntanya 

i totes les seves coses. 
Sota una lleugera nevada iniciàvem el 

descens. La quantitat de neu caiguda 
forcava la maniobra. En els plans, tova 
i enganxosa, obligava a l'esforg. Esquiant 
arribàvem a l'encreuament de Cerler, 
alguns fins al mateix Benasc. Refets I 
canviats, tornàvem a casa. 

Havíem pujat a la Renclusa en unes 
condicions d'autèntic hivern, passat unes 
hores agradables entre amics i, més im-
portant, deixat un refugi acollidor per a 
tots aquells que hi pugessin darrera 
nostre. El balang de la convocatoria de 
la Secció de Muntanya era realment po-
sitiu. 

Siurana, niu d aligues 

Va teñir Hoc el dia 20 de marg, a la 
Sala d'Actes del Collegi d'Arquitectes, 
l'estrena del film, en colors. Siurana, niu 
d aligues, original del nostre consoci i 
cineasta amateur, senyor Joan Olivé i 
Vagué, peHícula que l'autor va realitzar 
i va dedicar al Centre Excursionista de 
Catalunya, amb motiu del proper Cen
tenari. 

El senyor Olivé és prou conegut de 
casa nostra i recordem amb forga satis
faccio les seves vetllades al Marg de 
19 anys de producció cinematogràfica. 
En aquest temps ha aconseguit set ve-
gades el premi «Ciutat de Barcelona», 
el primer premi internacional de Can

nes, la medalla de plata de Barcelona, 
per la seva reconeguda tasca ciutadana, 
així com de divulgador entusiasta de les 
belleses de la ciutat, i ha estât finalista 
en dues ocasions del premi «Ciutat de 
Barcelona», i distingit per la Delegació 
Nacional d'Esports per la millor peHícula 
esportiva de l'any. Tot un aplec de pre-
mís que son el fruit de la seva inquie
tud i de la seva constancia en la supe
rado que a diari, ¡ com a fita, sempre 
s'ha proposât. 

Aquesta vetllada va anar precedida 
d'una primera part a carree dels films 
Taüll, La Luna i Aviario del Zoo de Bar
celona (premi «Ciutat de Barcelona»). 
Abans de la projecció de Siurana, niu 
d'aligues, el président del Centre, senyor 
Agustí Bou, va acceptar la dedicatoria 
del senyor Olivé, va donar-li les gracies 
públicament per la gentilesa que havía 
tingut oferint a l'entítat la peHícula amb 
motiu del Centenari i va dir que al seu 
dia la Junta li lliuraria la medalla com
memorativa, que en aquests moments 
encara s'esta encunyant. 

La peHícula comenga amb un pròleg 
dedicat a l'entítat, a les seves depen-
dèneies, activitats, sala d'actes, prohoms 
que ens han precedit ¡ que han contri
buid a l'engrandiment esportíu i cultural 
de qué avui gaudim i, fínalment, a la 
Biblioteca, on l'autor troba el llibre Siu
rana, de Josep Iglésies, que l¡ dona la 
inspirado. És en aquest moment quan 
comenga la filmado «¡n situ» de Siurana. 

Resulten vistoses les primeres se-
qüéncíes de l'encímbellada Siurana, II-
lustrades amb la veu en «of» d'lsidre 
Sola, récitant el conegut sonet del poe
ta Josep Carner que comenga «Allá dalt 
ets, Siurana, aspra i ardida, ben arrapa
da a la salvatge altura...», i formoses 
les panoramiques de l'entorn amb les 
seves cingleres de color de malva ¡ els 
carreranys tortuosos. Boníques les pers
pectives del castell sarraí, de l'esglésía 
romànica, del Sait de la Reina Mora, de 
la Verge de les Aigües i, sobretot, de 
la processò del Jubileu, que hi dona rit
me ¡ movíment huma, ¡ que trobàvem a 
faltar enmig de tanta pedra histórica i 
soledats. 

Els capvespres finals foren un obse-
qui, un auténtic colofó sensitiu que va 
acceptar agrados el public expectant, 
que va aplaudir de tot cor. 

Podem dir que ha estât el primer acte 
d'homenatge a l'entítat amb motiu del 
proper Centenari. 

Entre els assistents a l'acte poguérem 
saludar el senyor conseller del dístric-
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te, Alfons Cànoves; el senyor J. E. Ai-
naud de Lasarte, director del Museu 
d'Art de la Ciutat; el senyor Josep Llau-
dô, director de •Muntanya»; diversos 
membres de la Junta de l'entitat, i en
tre ells el senyor Modest Montlleô, au-
tor dels comentaris de la peHicula; el 
senyor Delmiro de Caralt. fundador del 
cinéma amateur al nostre pais, i repré
sentants d'altres entitats excursionistes 
i culturals de Barcelona. 

Ha mort Francese Sagalà i Vergés 

El dia 18 de gêner vam acompanyar al 
cementiri les despulls mortals de Fran
cese Sagalà i Vergés, que havia ingres-
sat a 19 anys a la Secció de Muntanya 
del Centre. Entusiasta enamorat de la 
muntanya, va arribar a conèixer els cims 
mes destacats de la seva terra natal, 
dels Alps i de les serres colombianes. 
La seva vocació per la muntanya, el va 
dur a fer-nos particips del que havia 
vist i sentit dalt els cims, i aixi va crear 
mes de dues dotzenes d'instaHacions 
mécaniques que ens permeten ara d'as-
cendir-hi sensé cansar-nos. De tota la 
seva obra, sentia una especial predilec-
ció pel telecadira de Costa Rosa. El con-
cepte exemplar que tenia de la seva pro-
fessió d'enginyer, el va dur, en un mo
ment de millora passatgera de la seva 
malaltia, a realitzar el seu darrer acte 
de servei: controlar i enllestir la realit-
zaci de la mes moderna instaHació de la 
Tossa d'Alp. Com si pressentis la seva 
fi terrenal, va voler veure per darrer cop, 
de dalt estant, les sèves muntanyes esti-
mades i apropar-se a Déu. 

El doctor enginyer Sagalà fou un mo
del de tècnic, especialista en les mes 
modernes realitzacions de construcclons 
métalliques i, ben segur, un apassionat 
precursor de la soldadura elèctrica. 

Descansi en pau. el gran amie del meu 
pais i meu. 

W. M. S. 

Accident mortai a l'Ait de la Comape-
drosa 

De retorn d'una ascensió realitzada a 
l'Ait de la Comapedrosa, a Andorra, el 
dia 2 de febrer, cap a les tres de la 
tarda, un dissortat accident va fer per
dre la vida al nostre jove consoci Jaume 
Sardà, que va relliscar, a causa d'una 
placa gelada, per una gran canal erica
da de pedrés. 

Descansi en pau el nostre malaurat 
amie. 

Campament d'hivern 

Els dies 1 i 2 de marc es va plantar 
al Campament d'hivern al Clot de les 
Maineres. Un total de 7 tendes espe
ciáis i 2 igloos hi foren installats. I hi 
participaren 24 persones. Una nombrosa 
participació, tenint en compte el tipus 
d'activitat que, a causa del rigor de les 
condicions, mes aviat acostuma a ser 
limitada. 

Dissabte es va pujar amb temps va
riable que, finalment, va acabar amb una 
nit esplèndida. Però Tenderne al matí, 
tot havia canviat. Boira i neu impediren 
de fer les ascensions projectades. No-
més un petit grup arriba a les palpentes 
al coli de Coma de l'Espòs, i la resta 
davallaren per la Marga valí de Berasti 
seguint amb dificultats les traces del 
dia anterior. Esperem tenir mes sort 
l'any vinent. 

Equip de Recerques Espeleològiques 

Seguint les ja tradicionals disserta-
cions sobre temes d'interès per al món 
espeleològic cátala, TERE continua om-
plint de gom a gom la sala d'actes amb 
xerrades com la que darrerament ens 
ha ofert Óscar Andrés, ben conegut dins 
l'ambient espeleològic, sobre la carstifi-
cació en conglomérats. L'abundància de 
massissos d'aquesta constitució arreu 
del Principat (Montserrat, Sant Llorenç 
del Munt, serra de l 'Obac.) i la gran 
quantitat d'avencs i coves que s'hi obren, 
fan que el tema, tractât per un estudios 
en la matèria, esdevingui important per 
ais afeccionats a les activitats subterrà-
nies. 

Tanmateix, la projecció de la peHicula 
Nuestros pasos, de contingut biospeleo-
lògic, realitzada per Francese Sas i pa
trocinada pel Comité Catalano-Balear 
d'Espeleologia, demostré un cop mes 
que la sala d'actes se'ns està quedant 
cada cop mes petita. 

El sistema Arañonera. — El dia 19 de 
febrer es va presentar a la sala d'actes 
la dissertació amb la projecció sonorit-
zada de diapositives explicant els tre-
balls portais a terme fins al moment per 
membres de TERE i del GIE del Club Ex
cursionista de Gracia, a la valí del riu 
Ara i al massís de Tendeñera (a Toest 
del Mont-Perdut), i que han donat résul
tats molt intéressants. Tanmateix, el dia 
2 de marc es va projectar, amb una gran 
acollida, al poblé alto-aragonés de Broto, 
amb l'objecte de presentar tan afalaga-
dors résultats espeleolôgics als veïns 
de les rodalies, que tant estan coHabo-
rant amb les sèves orientacions i conei-
xements de la zona. A tots ells i a la 
Mancomunidad del Valle de Broto, adre-
cem el nostre mes sincer agraïment. 

XVIII Curset d'lntroducció a l'Espeleo-
logia. — Com cada any, TERE ha dut a 
terme un curset d'introducció obert a 
tots els que volen descobrir el mon sub-
terrani a mans de monitors de l'Equip. 
Durant un mes s'han efectuat tôt una 
série de sessions teôriques introducto
res al coneixement de les diverses bran
ques científiques i tècniques espeleolô-
giques i sortides de practiques per 
avenes i coves de les nostres comar
ques. 

Espelebleg 

Comuniquem a tots els possibles in
téressais que hem rééditât els núme
ros 1 i 2 d'«Espeleôleg», peí sistema 
de fotocôpies i enquadernat americà. El 
preu de l'exemplar és de 80 pessetes. 
Tots els altres números estan a la ven
da al preu de 50 pessetes l'exemplar, 
a excepció deis números 9, 10 i 11-12, 
que estan exhaurits. 

El preu del número doble 14-15 és de 
100 pessetes l'exemplar. 

Recordem que la nova subscripció per 
quatre números és de 200 pessetes. 

Ha sortit ja el número 21, primer de 
la subscripció que inclou del 21 al 24. 

Comissió de Publlcacions. Speleon 

Durant el mes de febrer ha tingut 
aparició el volum 21 d'aquesta important 
revista espeleológica, amb un total de 
14 treballs. S'inicia amb l'estudi vulcano-
espeleolôgic de la «Cueva del Viento» 
(Icod de los Vinos, Isla de Tenerife, Ca
naries) portât a terme per Joaquim Mon-
toriol i Jordi De Mier. Joan Ullastre i 
Alicia Masriera presenten una serle 
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Fotograma del film Sambes-73, de Finita 

Umbert, projectat a Tertulia Club. y 

d'observacions sobre la morfologia d'al-
guns edificis estalactitics catalans. El 
carst del turó de Terrades en terres de 
les Guilleries, en que ofereix especial 
interés la cova de les Grioteres. és rea-
litzat per Alfred Montserrat i Nebot i 
Dolors Pi i Pujol. Tres estudis sobre nous 
coleòpters cavernicoles, el primer del 
gènere Spelaeacritus Jeannel. pel senyor 
F. Español, descobert en terres tarrago-
nines; el segon és del gènere Reicheia 
Saulcy i també a carree del senyor Es
pañol, descobert a Mallorca, i el tercer 
de bioespeleologia és un nou Speono-
mus de la regió d'Osca, per Lluís Auroux 
i Xavier Belles. En l'ordre arqueològic i 
antropologie, un treball sobre les terres 
d'Almeria, per Carme Olaria, i l'altre so
bre uns cranis prehistòrics descoberts 
al Montsec de Rúbies. Dos estudis pa-
leontològics portats a terme pel doctor 
J. F. de Villalta i J. Pons. També s'inclou 
l'estudi d'una nova alga cavernícola del 
massís de Garraf, així corn un catàleg 
espeleològic de les muntanyes de Mont
serrat i bibliografia espeleològica i geo
lògica de Montserrat, i per últim una 
nota sobre la cova de les Animes de 
Sant Llorenç del Munt, per J. Ullastre. 

Recordem als nostres lectors que des 
del dia 1 de marc tots els números de 
la revista «Speleon» publicats en el CEC 
s'han encarit: el preu actual és de 300 
pessetes, socis del CEC: 260 ptes., I es-
tranger: 450 ptes. 

Secció de Cinema 

La intensa activitat —i no és una fra
se feta— de la Secció de Cinema, ha 
estât presidida pel signe competitiu, això 
és, el Certamen d'Excursions i Repor-
tatges, el Concurs Social i, darrerament, 
la Competició d'Estimul. 

Aqüestes tres manifestacions han 
transcorregut durant els mesos de de-
sembre i febrer. Hem pogut veure-hi, 
en conjunt, unes 58 pellicules. El vere-
diete i el comentan d'aquests concur
sos serán publicats —possiblement amb 
el retard que sembla que ja comença a 
no ser tan habitual— a les pagines de 
la revista «Otro Cine». 

Mentre, actes socials de mes o menys 
transcendencia han promogut un forcés 
moviment en el Conseil Directiu de la 
Secció: el vice-president, en Salvador 
Baldé, segons sembla —i per a poder 
dedicar-se de pie al seu «divertiment» 
cineístic—, va dir que ja en tenia prou... 
i que ja ens ho faríem. És ciar que sí! 

Una altra baixa, molt lamentable, en 

l'esmentat Conseil ha estât la d'Enric 
Sabaté, afectat per una dolencia ara molt 
corrent. Esperem i desitgem que aques
ta baixa sigui per poc temps, perqué la 
seva tasca efectiva i afectiva és cordial-
ment enyorada per tots. 

Les habituais sessions de Tertulia 
Club, que se celebren el segon dilluns 
de cada mes i on sempre s'espera la 
sorpresa, van prenent el caire que es
perem que arreli definitivament: parlar 
de cinema. A les darreres reunions ja 
s'hi han vist obres d'un cert interés 
que han donat peu a amplis i intéres
sants comentaris entre els autors i els 
assistents. L'aspecte formatiu i critic 
d'aquests diàlegs, a tots pot aprofitar. 

A mes, dues sessions, que ens per-
metem de qualificar d'extraordinàries, 
ben diferents una de I'altra, ens han 
possibilitat de gaudir del nostre món 
cinematografié. La primera d'elles Viatge 
al fons del mar, amb pellicules realitza-
des per l'equip dirigit per Eduard Ad-
metlla, expert submarinista i no menys 
expert cineísta de les profunditats ma
rines. Bell programa que atragué i com
plagué els nombrosos assistents. 

L'altra sessió, dedicada al cinema de 
Valentí Castanys, el recordat i graciés 
dibuixant, fou presentada per Manuel 
Amat amb aquella amenitat que li és 
propia, coneixedor del caricaturista que 
havia fet algún intent cinematografíe, 
pero no pel camí del díbuíx animât, com 

es podría suposar, i on amb tota cer-
tesa s'hauría bellugat millor. 

Foren, com havem dit, dues sessions 
extraordinàries, com extraordinaria hi 
fou l'afluència de bons amies que les 
presenciaren. Perô no sempre és així, 
dissortadament. 

Els 25 o 30 assistents habituais, ens 
fan suposar que alguna cosa no va a 
l'hora, i no precisament per manca de 
bona intencíó i esforç dels nostres pro-
motors. Hem pensât, moites vegades, si 
el soci del Centre —els 6.000, i mes, as
sociais al CEC— teñen consciéncia exac
ta que les sessions i concursos que or-
ganitza la Secció de Cinema, están 
oberts a tots. A ben segur que se'ls 
escapa la noticia o bé es pensen que 
son exclusives per als que integren la 
Secció. I no és així. 

Per aixô, ens permetem d'adreçar un 
prec al director de «Muntanya»: que ens 
deixi publicar un avis general, conve-
nientment requadrat. 

Els socis del Centre TAMBÉ poden 
assistir a les sessions que organit-
za la Secció de Cinema. No cal que 
hi vinguin tots —perqué tampoc no 
hi cabríem—, pero sí que hi espe
rem els que volen i creuen estimar 
el cinema. 

Els programes especiáis només s'en-
vien als que están inscrits dins la Sec-
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ció de Cinema. És natural. Ara, també es 
trameten ais subscriptors de la revista 
• Otro Cine», résidents a Barcelona o en 
localitats properes a la ciutat. 

Els altres interessats, però, poden 
trobar la relació deis actes a celebrar 
per la Secció en la Circular mensual del 
CEC. 

Volem fer esment, per acabar, de tres 
actes socials ben diversos: la missa al 
temple del Tibidabo —commémorant la 
diada de Sant Joan Bosco, patró de la 
cinematografia—; al mateix dia, el Dinar 
de Germanor, d'on sorgiren brillants sug-
geriments per al futur d'aquests actes 
que anualment apleguen un bon estol 
de cineistes; i, com a darrer acte d'à-
questa jornada de companyonia cineísti-
ca, la visita coHectiva al nostre secre
tan malalt, visita que —per tal de no 
envair la seva llar— es limita a una no-
drida representació de tots els que in-
tegrem aquest grup del cinema del 
Centre 

C. 

Comissió d'Educació Cívica 

Aquesta Comissió, malgrat que la seva 
activitat ha estât paralitzada a causa de 
la futura estructuració que en determi
nará la Junta Directiva de l'entitat, no 
deixa de preocupar-se per tot el que 
s'esdevé quant a les campanyes de de
fensa de la natura. I així va recopilant 
en el seu arxiu totes les noticies d'in-
terés sobre el tema que apareixen a les 
publicacions périodiques, especialment 
pel que fa a les gestions que es realit-
zen de cara a la solució d'aquest pro
blema tan greu que tenim plantejat en 
el nostre medi natural. 

Cal esmentar, en aquesta ocasió, un 
destacat article del nostre amie Esta-
nislau Torres, escriptor ben conegut 
d'extracció excursionista, aparegut a la 
revista «Destino» del dia 8 de febrer. 
en qué es denuncien els estralls que 
causen al paisatge la práctica de l'ano-
menat trial i altres modalitats esporti-
ves amb motos; Estanislau Torres hi as-
senyalava com era d'incomprensible que 
el Centre Excursionista de Catalunya i 
les altres entitats no s'haguessin pre-
ocupat per aquest problema, cosa que 
va originar que el Centre respongués 
oficialment explicant tot el procès de la 
Campanya de Defensa de la Natura des 
del seu començament i fent les puntua-
litzacions del cas. 

N. R. C. 
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Acte en homenatge d'Arnold Lunn 

Aquest any les proves que organitza 
el Kandahar Ski Club d'Anglaterra s'han 
célébrât a la Vali d'Aran, a les pistes 
de l'estació de la Tuca. 

Aprofitant aquesta avinentesa, el nos
tre consoci Xavier Ribó, a qui uneix una 
bona amistat amb els membres de la 
directiva del club esmentat i molt es
pecialment amb la vidua del que fou 
peoner de l'esqui de muntanya i des

cens, sir Arnold Lunn, que mori l'any 
1974, suggerì' la possibilitat de dedicar
li un homenatge. 

Es decidi que, un tribut adient fora 
dedicarli la nova habitació, récemment 
arranjada, en el tercer pis del nostre xa-
let Juli Soler i Santaló. de Salardu, que 
té una cabuda de 24 places. 

El passât dia 8 de marc, un grup dels 
nostres socis, entre els quais hi havia 
el senyor Xavier Ribó i el nostre prési
dent Agusti Bou, reberen un grup de 
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membres del Kandahar Esquí Club i de 
l'Ski Club of Great Britain, encapçalats 
pels senyors Peter W. Seligman i Jimmy 
Riddell. 

Ens plau de reproduir l'acta que van 
aixecar de l'homenatge que es reté a 
la memoria de sir Arnold Lunn. Fou al-
tament emotiu, ja que no hem d'oblidar 
que, gracies a aquest home. Tesqui ha 
assolit la importancia que té actualment. 

Els visitants admiraren les installa-
cions del nostre xalet de Salardú i ens 
felicitaren per haver estât capaços de 
bastirlo. 

Per a cloure l'acte, el senyor Ribo 
obsequia els assistents amb un sopar al 
parador Gaspar de Portóla, d'Arties. 

II Cicle de Projeccions d'Alpinisme In
ternacional 

La Secció de Muntanya del Centre ha 
organitzat dins aquest any 1975 el II Ci
cle de Projeccions d'Alpinisme Interna
cional amb la seguretat d'assolir Téxit 
de public que ja acompanyà les sessions 
del curs passât, les quals iniciaren 
aquests cicles amb una qualitat i un in
terés indubtables. 

Seguint, dones, aquesta trajectória, 
aquest any hem pogut assistir a la Sala 
d'Actes de TEntitat, entre els mesos de 
febrer, marc i abril, a les següents ses
sions: 

Operació Kirenya 74, presentada per 
Joan Massons. Intéressant projecció de 
diapositives i pellicules en color on 
s'exposava la important activitat duta a 
terme per membres de la U.E.C. a les 
muntanyes del Kenya, Kilidmanjaro i Ma-
wenzi. 

Expedició Etiopia 74, presentada per 
Lluís Costa. Recull de diapositives en 
color de Texpedició d'un grup del 
G A.M. del C.M.B. que aconseguí diver
ses ascensions a les muntanyes d'aquell 
país áfrica. 

Andes 74, presentada per Jaume Fa-
brés Amorós. Diapositives en color i 
pellícula de Tactivitat portada a terme 
per aquest membre del C.E.C. a les mun
tanyes andines. 

Operació Atlas 74, presentada per 
Josep Lalueza i Joan Badia. Recull de 
Texpedició lleugera efectuada l'estiu 
passât per membres del nostre Centre 
i que aconseguí algunes primeres as
censions d'interès. 

Expedició Tximist a l'Everest, presen
tada peí doctor J. I. Lorente i Ángel 
V. Rosen. Projecció oficial d'aquesta ex
pedició basco-navarresa que va efectuar 

un intent, gairebé reeixit, d'assolir l'E
verest. 

Expedició a l'Annapurna. presentada 
per Josep M. Anglada i Jordi Pons. Pro
jecció oficial d'aquesta expedició cata
lana que ha marcat una fita important 
en el nostre alpinisme en assolir el pri
mer cim de més de 8.000 metres, l'An
napurna Orientai (8.026 m). 

En el moment de redactar aquestes 
ratlles s'està duent a terme aquest pro
grama i ens és impossible, per tant, de 
fer un comentari extens de cada una de 
les sesions, tal com fora el nostre desig. 

Una rectificació 

Al nostre numero d'octubre darrer, a 
l'article del nostre collaborador Ramon 
Canals i Guilera, -El pou de Na Patarrà», 

crònica 
VI Renovado de la Flama de la Llengua 

Catalana 

La Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus ha estât, aquest any, 
l'entitat organizadora de la VI Renova
do de la Flama de la Llengua Catalana, 
motiu que els ha donat lloc a progra
mar diferents actes d'exaltació de la llen
gua i de la cultura catalanes. 

Els actes comencaren a Reus el mes 
de gener amb una crida d'inici a carree 
del senyor Martínez Massó, président 
de la Federació Catalana de Muntanyis-
me, a la qual seguíren un cicle de con
ferencies. El divendres día 21 de fe
brer a les vuit del vespre, davant el 
bust del mestre Pompeu Fabra, que ho
nora una de les sales del Centre de 
Lectura, es va encendre la torxa que 
es va portar a peu mitjançant relleus 
escalonáis, per carreranys de muntanya, 
fins al Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat, per unir la seva flama a la 
que resta permanentment enllumenada 
a la llàntia que s'encengué per primera 
vegada l'any 1968, davant la tomba del 
mestre, a Prada de Confient. 

La flama va estar présent en la míssa 
conventual, presidida per Tarquebísbe de 
Tarragona, Josep Pont i Gol, el qual, en 
la seva homilía, va destacar la valúa 
d'aquella diada de germanor a l'entorn 
d'una flama, símbol de la nostra llengua. 
El président de la Secció Excursionista 

se'ns va introduir un petit error que im
porta de rectificar. A la pág. 208, a la 
tercera columna, on deia «e»s fa supo-
sar que sota aquesta runa deu existir 
un desé tram que prolonga la profundi-
tat del pou», havia de dir, en realitat, 
«ens fa suposar que sota aquesta runa 
no deu existir un desé tram que prolon-
gui la profunditat del pou». 

Nota 

A punt d'iniciar-se la impressió d'aquest 
número ens arriba la dolorosa noticia de la 
mort de Josep Estivili, de qui, lustament, hi 
publiquem una semblança que el lector ¡a 
deu haver llegit unes pagines abaos. Des-
cansí en pau el gran amie i collaborador 
del Centre. 

del Centre de Lectura, senyor Rafaël 
Ferré, pronuncià unes paraules d'ofrena 
remarcant la distinciô de que havien es
tât mereixedors aquest any, représen
tant tôt l'excursionisme dels Països Ca
talans. Fervorosament demanà a la Ver
ge bruna que els ajudés a superar-se 
en la tasca de divulgaciô, difusiô i en-
grandiment de la cultura catalana. El 
pare abat, Dom Cassià M. Just, respon-
gué dient que «els desigs i pregàries 
dels excursionistes, els acolliria la Ma
re de Déu, de bon grat, perquè prove-
nien de l'anhel d'una comunitat que es
tima i promou tôt allô que tenim de 
més noble per comunicar-nos: la parla, 
i el Senyor ha de transformar aquest 
servei de Tentitat organitzadora, en fer
ment d'amistat, pau i amor». 

Acabada la missa, la torxa seguida 
d'un grup nombres d'excursionistes, pas
sa al pati d'accès, on va tenir lloc l'ac
te simbôlic de la renovaciô de la Flama. 
El senyor Aiguadé, del Centre de Lec
tura, va recitar uns fragments poètics, 
molt adients i aHusius a la llengua, ori-
ginals de l'escriptor reusenc J. Mari i 
Folguera. La Coral Eixam del Centre de 
Lectura, va oferir a continuaciô un breu 
récital de cançons de muntanya. 

Tôt seguit, al Salô d'Actes del Mo-
nestir, va tenir lloc un acte académie 
amb les intervencions dels senyors Jo
sep Iglésies, Josep M. Llompart, Pere 
Verdaguer i Vicenç Andrés i Estellés, 
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Un aspeóte de t'exposició de pintures ru

pestres celebrada al Palau de la Diputado 

de Castellò de la Plana. • 

que representaren, amb els seus Parla
ments, Catalunya, les liles Balears, el 
Rosselló ¡ el País Valencia. Va cloure 
l'acte l'arquebisbe de Tarragona, dient 
que l'Església, celebrant la missa i al-
tres funcions religiöses en cátala, ha-
via aportat a la cultura catalana la Men
gua del poblé, servei que va ¡niciar-se 
arran del Concili, i que està oferint en
cara mes, amb edicions de llibres li
turgies i d'un missal en cátala, destinât 
al País Valencia, el quai inclou alguns 
mots dialectals per fer-lo planer a tots 
els estaments socials. 

A la tarda, dins de la basilica, l'Or
feo Reusenc va oferir un concert, acu-
radament interprétât. I en aquell marc 
incomparable, replè de gent emociona
da, es donaven per acabats eis actes 
de la VI Renovado de la Flama de la 
Llengua Catalana. 

Cal felicitar sincerament el Centre de 
Lectura de Reus per la seva organiza
do i tria de l'extens programa portât 
a terme al llarg d'un mes. 

La nostra entitat h¡ fou representada 
per un grup notable, acompanyats deis 
senyors -Modest Montlleó, que represen
tava el president, Joan Costa, Josep 
Iglésies i P. Fontova, que representaven 
la Junta Directiva. 

Exposició de pintures rupestres 

El dia 7 del passat mes de desembre 
es va inaugurar, al Palau de la Diputa
do Provincial de Castellò, una exposi
ció de pintures rupestres que recull Tes
tai deis treballs que es porten a terme 
en el barrane de la Valltorta, dirigits pels 
companys Domènech Campillo, Maria 
Canals, Domènech Miquel i Ramon Vi

ñas, tres d'ells membres de la nostra 
entitat. 

L'exposició ocupava 80 metres de 
plafons amb mapes, fotografíes, topo-
grafíes i, sobretot, nombrosos cales de 
les figures i escenes mes representati
ves de les estudíades fins al moment. 

El día abans de l'exposició va aparèi-
xer, al diari «Mediterráneo», un article 
titulat «La Diputación va a realizar una 
promoción del arte prehistórico de nues
tra provincia», en que el president de 
la Diputació, senyor Francese Albella; el 
diputat senyor Francese Matarrodona i 
el director del Departament d'Arqueolo-
gia Provincial, senyor Francese Gusi, ex
posaren una sèrie de details sobre la 
propera exposició. 

El senyor Albella explica que l'expo
sició s'ha organitzat seguint la línia de 
la Diputació, en ordre a realizar una 
autèntica promoció de Tart prehistoric 
a Castellò, afirmant que els castello-
nenes han de conèixer aquest important 
patrimoni artistic. 

La Inauguració, celebrada a la Sala de 
Sessions, va constar de tres disserta-
cions a carree de tres conferenciants 
que va presentar el senyor Gusi, director 
del Departament d'Arqueologia. El doctor 
Villaita. professor de la Universität Cen
tral de Barcelona, parla sobre «La fau
na de las pinturas rupestres en la Vall
torta y su significado ecológico»; el -doc
tor Campillo, professor de la Universi
tät Autónoma de Barcelona, sobre «Trau
matismos craneales de la población pre-

nyor Viñas, director de la revista «Spe-
leon», sobre «Contenido del arte levan
tino, la Valltorta y sus actuales proble
mas de conservación». En la presenta-
histórica del Levante español», i el se
dó, el senyor Gusi va ressaltar la né
cessitât de protegir degudament les pin
tures del barrane de la Valltorta, i el 
perill, si no, que en desapareguin una 
bona part abans de 50 anys. 

Esperem que no hagi quedat tot en 
un simple acte social i cultural, i que 
la Diputació de Castellò segueixi la seva 
línia de realizar una promoció del seu 
art prehistòric a fi que els castellonencs 
i no castellonencs tinguin ocasió de co
nèixer aquest important patrimoni. 

Una petita mostra d'aquests treballs 
seran exposats a la Sala d'Exposicions 
de la nostra entitat, de l'I al 15 del pro-
per mes de maig. 

El CoHegi d'Advocats crea una Comissió 
per a la Defensa de la Cultura Cata
lana 

La Secretaria del CoHegi d'Advocats 
de Barcelona ens envia extracte de l'a-
cord que adopta la Junta de Govern de 
la Corporació, en defensa de la cultura 
catalana, el text del qual és el segiient: 

«Seguint la-línia de projecció ciutada-
na mantinguda pel CoHegi d'Advocats 
els últims anys en manifestar-se de for
ma explicita respecte a la defensa deis 
drets humans, Hibertat individuai, dret 
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Detall de les tres pintures rupestres expo-

sades a la Diputado de Castelló de la Plana. 

• 

de reunió i associació i opinió, atent a 
la situació en qué es desenvolupa en 
l'actualitat la cultura catalana, en espe
cial les dificultáis i obstacles que troba 
l'ensenyament de l'idioma cátala a les 
escoles publiques i privades de Catalu
nya, i convençut d'interpretar la volun-
tat popular de treballar en defensa de la 
cultura autóctona, ha acordat, en sessió 
de la Junta de Govern de 28 de gener 
de 1975, els següents punts: 

Primer: Crear en el si del CoHegi d'Ad-
vocata una Comissió de Defensa de la 
Cultura Catalana. 

Segon: Dirigir-se al ministre d'Educa-
ció i Ciencia per soHicitar que siguin 
suprimits els obstacles que impedeixen 
l'ensenyament en cátala dins l'horari 
escolar a les escoles de Catalunya, do-
nant un sentit ampli, i no restrictiu, a 
la interpretació de la vigent Norma Le
gal sobre la materia. 

Tercer: Promoure un Congrès en de
fensa de la Cultura Catalana i en el 
qual es procurará obtenir el recolza-
ment i coHaboració de tots els coHegis 
professionals de Catalunya.» 

Actes i actituds en pro de la cultura 
catalana 

Transcorreguts cinc-cents anys des de 
la impressió del primer llibre en cátala, 
tots els que som conscients del que re
presenta per a un país la seva Mengua 
i la seva cultura, mereixedora de pro-
tecció després d'haver-se mantingut i 

expansionat durant cinc segles de Me
tra impresa, ens fem ressó de la inquie
tud que mou el CoHegi d'Advocats de 
Barcelona en convocar un Congrès en 
defensa de la Cultura Catalana i promou
re l'ús de la llengua a l'escola i en la 
vida del país. 

És per aixó que el Centre Excursio
nista de Catalunya, igualment que d'al-
tres CoHegis i Entitats, ha enviat la se
va adhesió al CoHegi d'Advocats i ha 
expressat el seu desig de coHaborar amb 
els mitjans que estiguin al seu abast, a 
la tasca empresa per a la restitució i 
protecció d'uns drets que ens afecten 
a tots. 

En commemoració del cinque cente
nari del primer llibre imprés en cátala 
s'han célébrât a Barcelona diversos ac
tes culturáis durant els darrers mesos. 
Quinze conferencies sobre Cultura Ca
talana organitzades pel CoHegi de Doc-
tors i Llicenciats amb la coHaboració d'al-
tres coHegis i entitats, han tingut Hoc. 
de gener fins a fabril, a la Institució 
Cultural del C.I.C. En el transcurs del 
cicle diferents especialistes han tractat 
els problèmes de la llengua, de l'econo
mia i de les manifestacions culturáis i 
artistiques a Catalunya. Al mes de fe-
brer i a la Sala Rovira, una intéressant 
i significativa mostra de llibres d'ense-
nyament recollia l'evolució pedagógica 
del país, sota el títol: «El procès educa-
tiu a la Catalunya deis segles XVIII, XIX 
i XX reflectit en els llibres de lectura 
infantil i d'escola», exposició patrocina

da per Omnium Cultural. Alhora, al Salò 
de Tinell eren exposats una sèrie de do
cuments, incunables i manuscrits de 
gran valor recollits en una exposició Do
cumentai i Bibliogràfica organitzada per 
la Direcció del Patrimoni Artistic i Cultu
ral i per l'Arxiu de la Corona d'Aragó 
en commemoració del cinque centenari 
de la Impremta a Barcelona. 

El Centre Excursionista de Catalunya 
s'afegirà a aquesta commemoració amb 
un recull de llibres sobre excursionisme 
editats pel C.E.C, durant gairebé cent 
anys que seran exposats a la Sala d'Ex-
posicions de l'Entitat del dia 20 al dia 
30 de maig d'enguany. 

Universität Catalana d'Estiu, 1975 

La Universität Catalana d'Estiu de 
Prada de Confient, qi-3 des de fa uns 
anys apiega cada estiu un nombre cada 
vegada creixent de persones interessa-
des per la cultura catalana, especial-
ment de joves, ha anunciat que enguany 
tindrà Hoc en dues tandes: la primera, 
del 20 al 30 de juliol, i la segona, del 
20 al 30 d'agost. La matricula sera de 
80 francs, cobreix totes les despeses 
d'administració i dona dret a les excur
sions i als espectacles. La pensió diària 
és de 28 francs. 

Visiblement, aquesta manifestaci cul
tural continua la seva creixença i el seu 
desenvolupament, cosa que demostra la 
seva eficàcia i la nécessitât que se'n 
sentia a totes les terres catalanes. 

bibliografia 

Rutas medievales. Ramon Garcia Pinol. 
199 pàgs. Fotogravats. Mapes. Croquis. 
Universität Politècnica de Barcelona, 
1974. 

Evidentment, en aquests darrers 
temps, l'art romànic, aquesta sublim ma
nifestado espiritual que sorgeix impe
tuosa del fons deis segles obscurs de 
la barbarie medieval, està de moda arreu 
d'Europa, i en el nostre país d'una faisó 
particularment intensa. 
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Reaiment, la meravellosa puresa de 
Unies de les sèves esglésies i la inge-
nuïtat corprenedora de les sèves pintu-
res, encaixen perfectament amb l'estil 
auster ¡ absent de faramalles del nostre 
temps. 

I-arquitectura románica catalana, tan 
abundant i tan representativa del nos
tre país, va atraure ja Elias Rogent, a 
la darreria del segle passât, i Domènech 
i Montaner i Puíg i Cadafalch, a la pri
meria de Tactual. Entítats benemèrites 
com el Centre Excursionista de Catalu
nya començaven les seves activitats so-
cials l'any 1876 amb les tasques d'in-
vestigació, catalogació i conservació 
deis nostres monuments, entre eis 
quais ocupaven una part primordial les 
mostres de l'art romànic. 

El tema ha suscitât a casa nostra una 
bibliografía realment aclaparadora, dins 
de la qual sobresurt el «corpus» ingent 
de Puíg i Cadafalch L'arquitectura romá
nica a Catalunya, així com eis impor
tants estudis de Junyent i de Durliat, i 
darrerament L'art romànic a Catalunya 
(segle XI) de Whitehill i (segle XU) 
d'E. Carbonell. 

Ara, i sota la rúbrica que encapçala 
el présent comentari, Ramón García i 
Pinol, collaborador d'aquesta revista, 
bon expert en la materia, acaba de treu-
re de les premses un important estudi, 
bellament editat, sota eis auspícis de 
la Universität Politécnica de Barcelona. 

L'obra té un plantejament inédit ¡ per
sonal que en realitat no s'ajusta a un 
esquema sistemàtic, sino que va espi-
golant, ara aci, ara alla, en Tinexhauri-
ble trésor dels nostres temples romà-
nics, esparsos arreu de Catalunya. Pero 
malgrat la varietat d'ambients i d'esce-
naris, l'autor, profund coneixedor del 
tema i dotât d'un cabal d'informacions i 
coneixements realment astorador, mante 
una línía clarament definida cap a un 
objectiu perfectament preestablert. El 
plantejament inicial de l'obra classifica 
eis edificis i estils presentats, comen-
çant per les mostres del pre-romànic, i 
seguint pel romànic del segle XI, del se
gle XII i del segle XIII; eis edificis se-
gons la seva planta (circular, en forma 
de creu grega, en forma de trèvol i en 
forma de creu Ilatina) i eis éléments 
exteriors: claustres i campanars. 

Després, cada capítol descríu, en for
ma de fítxa, una església diferent, ¡Ilus
trada cadascuna amb una bona fotogra
fía del mateix autor, i amb un mapa-cro
quis, obra del nostre consoci Joan Sa-
badell. Un mapa general permet de si

tuar cada temple descrit en la seva ubi-
cació geogràfica. 

La segona part de l'obra, estudia suc-
cíntament ¡'arquitectura romànica al 
Rosselló, Andorra i a la resta d'Europa 
occidental. L'obra inclou dos índexs: un 
d'alfabètic, on es relacionen els monu
ments per aquest ordre, amb ¡ndicació 
de la plana on es descriu cada edifici i 
la seva situació en el mapa general; i 
un altre per ordre correlatiu, amb ¡ndica
ció del municipi a qué pertany. Final-
ment, l'obra es clou amb un detallat ín
dex bibliografie. 

Estem, dones,. davant d'una obra im
portant, que amb un gran bagatge cien-
tifie ve a divulgar aspectes inédits o 
poc coneguts de la nostra arquitectura 
romànica. Ens cal, però, formular-hi un 
greu retret: a part que no sabem com
prendre com d'una obra d'aquesta na-
turalesa no se n'ha fet una edició ca
talana, hem de lamentar que en Tus de 
la toponimia s'hagi recorregut a un cri
teri tan anacrònic i convencional que 
avui ja només es troba a les publica-
cions mes insolvents, i al quai fins i tot 
ha renunciat bona part de la premsa dià
ria. Potser mes que no pas de criteri, 
caldria parlar de falta de criteri. El fet 
és que en aquests darrers temps el 
problema de la correcció toponímica s'ha 
divulgat amb notable insistencia, i els 
responsables de Tedició d'aquest llibre, 
que apareix amb un peu d'impremta uni
versitari, no haurien d'ignorar que 
aquesta correcció, en bona Ilei, no es 
veu afectada pel fet que el text en qué 
s'esmenten uns determinats topònims 
siguí redactat en una Mengua altra que 
aquella a qué pertanyen, llevat d'un curt 
nombre que hi teñen una forma peculiar 
justificada per una fradicio secular. Dei-
xant de banda aquest réduit nombre de 
casos, les formes correctes dels noms 
de Hoc son intangibles, han de ser res-
pectades fent abstracció de la Mengua 
del text en qué s'esmenten, i en la seva 
quasi totalitat están perfectament esta-
blertes i fixades, i divulgades en publi-
cacions ben conegudes, com ara el Die-
cionari Nomenclátor de pobles i pobiats 
de Catalunya i el recent Mapa de Ca
talunya de les diputacions catalanes. Cal 

esperar que en una propera edició de 
l'obra, o en d'altres publicacíons de la 
mateixa collecció, no s'incorri en aques
ta greu descuranca. 

Josep Girona 

La Valí d'Aran. Guia cartográfica. Edito
rial Alpina. Granollers. 

L'anunciada reedició del mapa de la 
valí d'Aran. d'Editorial Alpina, ha estât 
realitzada acuradament, incloent també 
les modernes installations de telesquís 
i comunicacions similars, de les esta-
cions d'esquí de la Vaqueira, especial-
ment, i de la Tuca, així com la projec-
tada estació hivernal del Portilló. 

Orogràficament el mapa compren els 
massissos de Tedició anterior: Bacane-
ra, Tuc de Mauberme, Tuc del Mill.J'En-
tecada, Armeros, Tuc de Salana, Mon-
tardo, Besiberri. 

Fet que creiem notable és ['ordenada 
transposició del curs de les aigües dels 
estanys («trasvases», com sol dir-se) de 
la Productora de Forces Motrius: Estany 
de Rius-Estany de Mar, la Restanca-Es-
tany de Montcasau, Estany de Saboredo-
Estany Cloto/Estany Ubago-Estany Major 
de Colomers-Estany de Montcasau. 

No és menys intéressant que el full 
cartogràfic, la guia que Tacompanya, 
amb les corresponents explicacions del 
cas, com és costum. H¡ trobem, per 
exemple, intéressant, Texposicíó que es 
fa sobre els naturals i llur forma d'ex-
pressió, segons qui es tracti Tínterlocu-
tor (els aranesos parlen Taranés entre 
ells; amb els forasters ho fan en cáta
la, en castellà o en francés, indistinta-
ment). 

Quant ais ¡tineraris, s'esmenten els 
sempre destacables, a part dels nous 
amb motiu de l'entrada en serveí de les 
¡nstaHacions esmentades: Montgarri/Pla 
de Beret, Río Malo, Baricauba i Artiga 
de Lin, Valartíes, etc. 

I, com a ascensions, les classiques 
al circ de Colomers (Ratera), així com 
les mes abruptes cotes de la Sarraera, 
Tumeneja, Montjoia, el Tuc de Mulleres 
(propera la ¡nauguració d'un nou refugi 
federatiu al coll de Molieres), etc. 

D. Aloy 

La r e v i s t a " M u n t a n y a " e d i t a d a pe l C e n t r e E x c u r s i o n i s t a 
d e C a t a l u n y a , e s p u b l i c a s e n s e c a p f inal i tat l u c r a t i v a . 
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E S T U D I O 

C. ROCA C A S A N O V A S 

LABORATORI COLOR 

Révélât de transparencies color 

EKTACHROME E 3 i E 4 

i negatius 

KODACOLOR • EKTACOLOR i FUJICOLOR 

Ampliacions per procediment manual, 

maxima garantia tècnica 

i ARA TAMBÉ révélât d' AGFACHROME 
PROFESSIONAL 

Valenc ia , 1 8 8 , A Te l . 2 5 3 0 9 4 7 Barce lona-11 

M U N T A N Y A Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 
Reflex de totes les activitats i tots els aspectes de la muntanya i l'excursionisme. 

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

• 

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

Nom 

carrer num pis 

poblado 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir del núm. 
quota anual de 240 pessetes . (estranger: 270 pessetes) . 

(districts postal) 

, amb la 

Cobrament: 
l~l gir postal 

n reembossament 

• compte corrent/llibreta d'estalvis, segons 
autorització adjunta. 

Signatura 



E S Q U Í 
C A M P I N G &OMS 

CANUDA, 6 - Tels. | | | ¡| ¡¡ BARCELONA-2 

La revista MUNTANYA, editada peí Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superació, tant per la presentació com peí contingut, com a fruit deis esforcos d'un treball d'equip. 

Ara, MUNTANYA, demana la col.laboració deis seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 
aconsegueixi t o t a 
la difusió que es 

" í mereix. 

MoltS 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

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

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

TARGETA POSTAL 

R e v i s t a M U N T A N Y A 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradís, 10 

B A R C E L O N A (2) 



d'EL CASERÍO, me'n fio! 
P e r a i x ò 
é s e l p r i m e r fformatge 

e n p o r c i o n s 

d ' E s p a n y a 
Pes en origen: 170 grams 

ALS SUBSCRIPTORS DE MUNTANYA 
Preguem als nostres subscriptors que ens vulguin facilitar la cada dia més difícil i onerosa 
gestio del cobrament de la subscripció, autoritzant-nos a carregar-los-en l'import en un 
compte corrent bancari o en una lllbreta d'estalvi. 

En aquest cas, 
eis preguem 
que retall¡n 
el present butlletí 
i que ens l'enviín 
un cop omplert 
i signai 

Data 

Senyor Director de 

Sucursa l : 
Població: _ 

Banc 
Caixa 

Carrer: num. 

Distingit senyor : 
Us p reguem que fins a nova indicació, vulgueu fer 

efectiu el rebut anual a la revista MUNTANYA, del Cent re 
Excursionista de Catalunya, co r responen t a la subscr ipc ió a 
nom de 
que viu a 

Població , a m b ca r ree al 
corrent núm. _ 

compte d - e s t a | v ¡ n ú m 

a nom de _ _ 
Ben a tentament , 

Firma: 



Editat en 18 Mengües i ara en cátala 

" E N T R E Z E R O I V U I T M I L M E T R E S ' 
Josep-Manuel Anglada ens parla del magnifie llibre 
del gran alpinista Kurt Diemberger 

La seva predilecció en
vers els itineraris de gel fa 
que Hermann Buhl l'escu-
lli per a la seva expedició 
al Broad Peak, al Karako-
rum. És aixi com, als 25 
anys, assoleix els seus pri
mers 8.000 metres, tent 
l'ultim tram, sense oxigen, 
dues vegades: una tot sol, 
i l'altra per acompanyar 
Hermann Buhl i compar
tir amb ell la joia del cim. 
Durant molts anys ha estât 
l'únic alpinista vivent que 
ha fet dos 8.000 metres, 
ja que el 1960 guanya el 
cim de Dhaulagiri, en 

companyia del sherpa Na 
wang Dorje. 

Kurt Diemberger ha 
deixat de fer de professor 
a fi de convertir-se en guia 
de muntanya, ser lliure i 
viure el mon des tots els 
seus angles. A mes de les 
sèves reconegudes quali-
tats alpinistes, és un gran 
fotôgraf —com el lector 
podrà veure, a través de 
les pagines d'aquest ma-
teix llibre—, un bon cineas-
ta —el seu documentai La 
gran cresta del Peuterey 
va guanyar el primer pre-
mi al festival del cinéma 

de muntanya de Trento—, i 
un excel-lent conferen-
ciant, molt requerit a tot 
arreu. 

Després d'Asia, de 
l'Africa, de Grenlàndia... 
on anirà, ara, aquest gran 
nòmada de les grans altu-
res? Ningu no gosaria dir-
ho... Però ben segur que 
l'home dels dos 8.000 me
tres, qualsevol dia, ens 
farà conèixer un nou racó 
de món... 

Josep-Manuel ANGLADA 

El llibre el trobareu a la secretaria del Centre Excursionista de Catalunya. Preu de venda al públic 900,- pessetes 
Preu especial pels socis 750,- pessetes 

ALS SUBSCRIPTORS DE MUNTANYA 
Preguem ais nostres subscriptors que ens vulguin facilitar la cada dia mes difícil i onerosa 
gestio del cobrament de la subscripció, autorltzant-nos a carregar-los-en l'import en un 
compte corrent bancari o en una llibreta d'estalvi. 

Franqueig 

T A R G E T A P O S T A L 

R e v i s t a M U N T A N Y A 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradís, 10 

B A R C E L O N A (2) 



No us/ 
n'estranyeu!( 

Encara 
no ha 

visitât 
Mañanes/ 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

Li aconsella l'equip complet 
m e s adient entre tota una gamma variada de les millors marques. 

MAÑANES esports 

2 â < 
Canuda, 26 T. 232 07 71 Barce lona-2/V ia Augusta, 103 T. 217 91 88 Barcelona-6 

Bailen, 170 T. 258 10 15 Barcelona-9, Prirn, 99 T. 380 48 21 Badalona 



KM. LANCIATO 
DI «LA PLAGISI E» 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 MF=?F=IC3E 
2 M W U 
3 hsllF=?F=tC3t 
4 MF=?f=IC3E 

ilalii 

M a l i i 

M a l l i 
¿pr a s m a 

E S P O R T S 
Passeig de Gracia, 9 3 
B A R C E L O N A - 8 

LO SCI DI SERIE PIÙ VELOCE DEL M O N D O 


