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Editorial 
Pel ma l carni 

£ 5 real i huma que una tasca ben 
realitzada i amb fruits mes que po-
sitius, sigui, al mateix temps que 
celebrada, envejada. Altrament no 
seria tal èxit, perqué els imitadors, 
sobretot els bons imitadors, no re-
peteixen les equivocacions, sino els 
encerts. 

Es tracta d'una gran realització 
que el C.E.C. ha aconseguit en set 
anys a la comarca de l'Urgellet, 
d'una victoria en el camp de la pro-
moció de l'esport, i com a tal, i 
amb tots els honors, ha suscitât 
l'aparició d'imitadors. 

Va ser el 1967 quan un grup de 
corredors de fons del Centre van 
anar a buscar nous paratges on 
instaHar-se per a portar a terme les 
seves practiques d'esquí ndrdic, for
çats per la successiva expansió de 
la Molina, on no restava cap racó 
on tragar un bell recorregut per a 
una cursa de fons. 

Van fer com els seus avantpas-
sats en 1908: inspeccionar pam a 
pam els Pirineus en busca del lloc 
somniat, i així, un bon dia, van arri
barse a Sant Joan de l'Erm. 

Es posaren a treballar immedia-
tament, imitant els seus predeces-
sors que, seixanta anys abans, ha-
vien fet de la Molina el primer cen
tre nacional dedicat a Vesquí, i així 
van fer de Sant Joan de l'Erm la 
primera estado d'esquí dedicada 
exclusivament a Vesquí nbrdic. 

De les qualitats naturals de Sant 
Joan de l'Erm han donat prou tes-
timoni les successives manifesta-
cions que s'hi han célébrât. 

No contents amb aquesta promo-
ció, el mateix grup d'entusiastes, 
va portar a terme, a tota la comar
ca de l'Urgellet, una de les promo-
cions esportives mes conscients 
deis nostres temps. Es va crear una 
delegado del C.E.C. a la Seu d'Ur-
gell i, per part seva, tota la comar
ca va oferir les máximes possibi-

litats, des deis seus habitants fins 
a entitats tan représentatives com 
els ajuntaments de la Seu d'Urgell 
i de Castellbò. 

Van ser anys d'intensa activitat 
esportiva, créant, instruint, i colla
borant per ambues parts. Del fruit 
d'aquesta activitat poden sentirse 
véritablement orgullosos tots els 
seus artesans. La creado, partint 
de zero, d'una nova activitat hu
mana a l'Urgellet, no té précédents 
a la península, perqué s'ha disposât 
de persones preparades a les quals 
únicament ha catgut posar els mit-
jans a la seva disposició. Recordem 
les paraules de l'illustre periodista 
Andreu Mercè Várela, el qual, arran 
deis campionats d'Espanya de 1911, 
va proposar una cosa tan formal i 
comprometedora com uns mundials. 
«Comptem —va dir— amb un equip 
que sap actuar i amb unes mera-
velloses pistes, dignes d'esser esce
nari d'uns mundials de fons.» 

No obstant això, sempre existeix 
aquest maléit «però», i així les co
ses están evoludonant en part en 
contra deis seus creadors. N'hi ha 
que no paeixen l'exit deis áltres i 
tracten d'esmenar-lo amb falses ve
n í a i s i abusant de posicions privi-
legiades en diferents organismes de 
clara evoludó regressiva. 

Després d'oblidar les inidatives 
del Centre en una tasca de promo-
pió tan esportiva s'ha intentât, a 
mes, desvirtuar la veritat. Recor
dem per la seva proximitat que 
aquesta mateixa temporada s'han 
falsejat comunicáis de neu i s'han 
canviat noms amb la intendo de 
desprestigiar Sant Joan de l'Erm. 
Així mateix, la creado d'un nou 
club a la Cerdanya, centrât entre 
Lies i Bellver, no té altra intendo 
que captar els practicants de l'Ur
gellet que ja hi han estât iniciáis pel 
C.E.C, de manera que tots els que 
vinguin ara no poden oferir cap 

cosa mes que el producte de Ven-
ve ja. 

En general podem dir que els or-
ganismes ais quals mes directa-
ment els interessava les realitza-
cions esportives han estat justa-
ment els que menys han collaborai 
a facilitar-les. 

Per tot això, ja no serveixen els 
tapies sobre un tractament amb 
equitat perqué aquesta no existeix, 
i creient-ho així, hem d'arribar fins 
al fons de la veritat, ja que per això 
els esportistes han de saber donar
se les mans després de la victoria 
o de la derrota. Però mala cosa és 
quan no es dona la mà al guanya-
dor. 

S'ha pogut veure la importancia 
que Sant Joan de l'Erm i la tasca 
que s'hi ha efectuat han tingut per 
a Vesquí nacional i per a la comar
ca de l'Urgellet. 

La continüitat d'aquesta tasca 
així com el temps necessari perqué 
Sant Joan de l'Erm sigui una reali-
tat total com a Hoc d'esport i es
piai, continua sense estar dintre de 
cap planificado administrativa o 
d'una inversió privada, sino única
ment en mans de les persones que 
d'una manera desinteressada hi han 
estat treballant, i de les que ho fa-
cin en endavant. Aquesta situado 
no és precària (les realitzadons fe-
tes en els anys 69-72 ho demostren 
sobradament) però sí insuficient, 
mentre existeixin ambients que, di-
rectament o indirectament, dificul-
tin les actuacions positives prenent 
una actitud negativa que no bene
ficia ningú sino que perjudica a 
tots. Mentre tots aquests ambients 
no acceptin la realitat sobre la 
transcendencia de Sant Joan de 
l'Erm i, com a mínim, no dificultin 
la tasca que s'hi efectúa la seva si-
tuació actual no evolucionará amb 
la rapidesa que l'esport requereix. 
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Els problèmes del medi natural (V) 
Els incendis forestáis 
per: L l u í s T r a b a u d 

Introducciô 

Cada any el foc percep un tr ibut de 
la vegetaciô mediterrània. Aixf, en 
1973, només a les terres catalanes 
865 incendis van convertir 24.382 hec-
tàrees en fum. Quines en son les 
causes? Aixô és degut al fet que la 
regressiô de l'agricultura i l'abandô 
de les activitats tradicionals que ni 
havia fa uns decennis han compor
tât el desordre actual del paisatge, 
la presència d'una massa mes elevada 
de bardisses i d'herba seca. Perô 
també les noves activitats de l'home 
permeten aquest estât de coses: les 
noves formes de vida, la incompren-
siô de la gent de ciutat quan resideix 
en el medi rural i l'allau cap a la na-
tura en temps de vacances han mo-
dificat un cicle ancestral governat 
pels pastors i el llamp. 

Apariciô i tipus d'incendis 

Generalment els incendis aparei-
xen a l 'estiu, quan fa calor i el temps 
és sec (de juny a setembre, inclusi-
vament) . Els mes fréquents son els 
incendis de superficie, és a dir, els 
que cremen els matolls i la garriga, 

o, quan entren al bosc, només el so-
tabosc i les bardisses. Algunes vega-
des, al bosc, aquests incendis de su
perficie poden originar incendis d'al
tura, i les fiâmes corren aleshores 
per les capçades dels arbres mes o 
menys independentment del foc de 
superficie que continua cremant. Els 
incendis d'altura son els mes vio
lents, els mes intensos i els mes di-
f ic i ls de combatre. Aquests incendis 
poden provocar uns fogars secunda-
ris que son uns focs petits que apa-
reixen al davant del foc principal. 
Provenen de les branques enceses 
que endutes pels forts corrents de 
convecció engendráis pel foc, i des
prés arreplegats pel vent, van a caure 
uns quants centenars de mètres mes 
enllà. 

Mécanisme i comportament 
de l'incendi 

El foc és una reacció química 
acompanyada d'una producció d'ener
gia. Quan un combustible vegetal es 
crema, es produeix una combinado 
química de l'oxigen de l'aire amb els 
éléments carbònics combustibles. 
Perqué hi hagi inf lamado i combustió 

calen tres elements en proporció ade-
quada: la calor, l'oxigen i el combus
t ible. 

La quantitat de materials combusti
bles, la seva forma i la seva disposi-
ció espacial son factors importants 
que influeixen en el comportament 
d'un incendi. Pero la compacitat i el 
contingut d'aigua juguen també un pa-
per capital en la inf lamabil i tat i la 
combustibi i i tat del material vegetal. 

La intensitat del foc caracteritza 
sobretot el comportament d'un in
cendi. Les temperatures assolides en 
un incendi poden representar forca 
bé aquesta variable. S'han fet mesu
res en incendis experimentáis contro
láis, ocasionats en garrics. Les tem
peratures mes freqüents enregistra-
des en el transcurs d'aquests incen
dis osciHen al voltant dels 800° C; 
poden ser inferiors a 400° C en els 
incendis de gramínees, pero també 
poden arribar ais 1.250° C. En els re-
molins de flames d'alguns grans in
cendis forestáis, la temperatura de 
les flames deu ser probablement en
cara mes elevada. 

Factors climátics 

Els factors cl imátics juguen un pa-
per molt gran én el fenomen de l'ini-
ci dels incendis. La pluja és el factor 
determinant; és la que, segons la 
seva aparició, influeix sobre la pro-
babil i tat que esclati o no un incendi. 
A mes, la pluja és la font principal 
de la humitat de tots els combusti
bles vegetáis; i, com mes impregnat 
siguí un vegetal mes esdevindrá difí-
ci lment inflamable. No son les quan-
t i tats d'aigua que han caigut, que in-
hibeixen realment el fenomen de Ta
pando dels incendis, sino simple-
ment el seu r i tme de vinguda. Efecti-
vament, les grans quantitats d'aigua 
que cauen en els grans aiguats, no 
teñen mes influencia que una feble 
pluja d'uns quants miHímetres si 
aquesta pluja está ben distribuida du-
rant un llarg període. 

La humitat relativa de Taire influeix 
també en el r i tme d'aparició dels in
cendis. Segons el feble o elevat grau 
d'humitat, el peril l d'incendi és mes 

363 



Al seu pas, el foc destrueix totes les parts 

exteriors dels vegetáis. -4 

Modernament s'utilltzen diversos mitjans 
contra els incendis forestáis. 
Però el que importa, essencialment, és evi
tar que es produeixin. • 

o menys gran. Com mes baix és el 
grau d'humitat relativa mes sec és 
l'aire i mes elevats els peri l ls d'in-
cendis. 

Hi ha molts mes factors cl imàtics, 
com ara la temperatura de l'aire, la 
insolació i la irradiació solar, la rosa
da, la humitat de terra, que teñen 
també un paper en el fenomen deis 
incendis forestáis. Aquest paper, 
però, no és tan important com el de 
la pluja. 

El vent és un element cabdal de la 
propagado deis incendis, tant de la 
velocitat del foc com de la seva di-
recció. Les zones incendiades duen 
sovint l'empremta del vent dominant 
que ha bufat durant el dia de l'incen
di, i que ha ocasionat tot de llarguís-
sims soles ennegrits entre la vegeta
d o no cremada. Si el vent no té sino 
una feble accio en el fenomen de l'a-
parició del foc en canvi és la seva 
acciò mecánica la que fa que de re
sultes de l'incendi es cremin exten-
sions molt grans de terreny. El vent 
té també una acciò f isiològica; acce
lera la dessecació deis vegetáis 
allunyant la capa d'aire en contacte 
amb la planta abans que no comenci 
d'impregnar-se d'aigua. El vent revifa 
les f lames, aporta la calor ais com

bustibles adjacents i augmenta la ve
locitat de propagació. 

El llamp és I unie fenomen atmos
f è r e que és causa natural d'incendis 
forestáis. És generalment, a les ré
gions muntanyoses, que son mes 
nombrosos els incendis ocasionats 
per un llamp. Amb tot, en general, no 
teñen gaire extensió a causa de les 
condicions météorologiques associa-
des. 

Acciò del foc sobre la vegetació 

Els vegetáis teñen múlt iples adap-
tacions envers el foc. Es tracta d'a-
daptacions actives o bé passives, du
rant el curs de l'incendi o bé des-
prés. Fins i tot en una mateixa 
espècie determinada hi ha tota una 
gamma de possibil i tats de resisten
cia al foc que varia segons les inten-
sitats i que li permet, així, de sobre-
viure després de l' incendi. Pràctica-
ment, totes les plantes que consti-
tueixen la vegetació de la regió me-
diterrània están adaptades a sobre-
viure després de l'incendi, sia per un 
sistema d'arrels, rizomes, bulbs, tu-
bercles subterranis, que escapen de 
Tacciò destructiva del foc, sia per 
una producció de nombroses llavors 

que els permeten de colonitzar la 
terra que ha quedat pelada a causa 
del pas del foc. Entre les primeres 
cal esmentar l'asfôdel, l'alzina, algu-
nes orquidees; entre les segones hi 
ha totes les plantes anuals i sobretot 
el cist, els pins i el romani. Algunes 
especies resisteixen passivament 
gracies a la protecció que els ofe-
reix la seva constitució anatómica, 
com l'alzina surera que posseeix una 
escorça relativa gruixuda que prote-
geix l'arbre de les températures le-
tals. 

Al seu pas el foc destrueix totes les 
parts exteriors deis vegetáis, t ret de 
les tiges mes grosses de les espe
cies llenyoses. Les tulles seques de 
terra son cremades del tôt per les 
f lames. La vegetació, dones, ha de 
reconquérir tota Textensió incendia
da. A les comunitats vegetáis de la 
regió mediterrània, les plantes ja es-
tan mes o menys adaptades al pas 
del foc. Al cap d'uns quants mesos 
de l'incendi els brots verds apareixen 
a flor de terra. Les bardisses, les her
bes, f ins i tôt els arbres que poden 
rebroten de la soca, ocupen progres-
sivament la zona cremada. Algunes 
especies anuals procuren instaliar-se, 
perô rarament ho aconsegueixen, i 
després duna presencia molt fugaç 
i discreta desapareixen ràpidament. 
Passa que la competencia és molt 
dura i només les especies que estan 
adaptades a les rudes condicions éco
logiques s'hi poden mantenir. Gene
ralment, les especies que hi havia 
abans de l'incendi recuperen tôt Tes-
pai gracies al seu sistema de brots, 
d'arrels i de rizomes. 

Els pins tr iguen mes a recuperar el 
seu antic Hoc, ja que no es poden 
desenvolupar sino per mitjà de la 
germinado de llavors i així cal espe
rar l'any següent per veure el planter 
que és la promesa d'una nova gene
rado d'arbres. 

Els incendis forestáis modif iquen 
el carácter del sol. A causa de la in
solació superior, de Texposició al 
vent, de l'impacte de les pluges in
tenses caractéristiques de la pluvio-
sitat mediterrània, durant els pri-
mers périodes de temps després de 



l 'incendi hi haurà un augment de 
l'erosió. Afortunadament, aquest fe-
nomen no es pot produir sino en els 
pendents molt pronunciats i durant 
no gaire temps. 

També afortunadament, per tal de 
palliar la manca de previsió humana, 
la natura ha previst els seus reméis 
i gràcies a l'efecte protector del sòl, 
que conserva en vida llavors i organs 
subterranis, la població vegetal re
troba aviat un aspecte identic al que 
tenia abans de l' incendi. 

Efectes de l'incendi sobre el animals 

La influencia deis incendis sobre 
els grans animals és molt escassa. 
Els mamífers es poden escapar del 
foc o bé fugint davant les flames o bé 
amagant-se ais caus i ais forats de 
terra. Els ocells també aconseguei-
xen d'escapar-se però el foc des-
trueix els nius, els ocellets petits i 
els indrets on els ocells venien a ni
dif icar. Els danys mes grans son oca
sionáis pels incendis de primavera 
que destrueixen els ocells i les lio-
cades i arruinen la capa vegetal i 
l 'aliment. 

S'ocasiona també una reducció no
table de formes i de la quantitat deis 
invertebrats associats a la capa de 
tulles mortes i del sòl : son els co-
leòpters, lepidòpters, dípters i d'al-
tres insectes; els gastéropodes pa
guen també un tr ibut feixuc, i les 
closques ennegrides apareixen en 
massa després de l ' incendi. 

Amb tot, les temperatures de la 
terra disminueixen ràpidament i els 
animals que han pogut esmunyir-se 
ais caus i a les esquerdes poden es
capar al foc. De fet, és mes proba
ble que el foc destrueixi l'habitat dels 
animals que nos pas que els mati . 
I aixi resulta que les modificacions 
ocasionades pel foc fan que el medi 
canviï de sobte i que les poblacions 
animais tr iguin un cert temps a retro
bar el seu equil ibri i l 'equil ibri amb 
el medi ambient. 

Conclusions 

Quins reméis hi ha, contra els in

cendis forestáis? Nombrosos especia-
listes han examinat totes les solu-
cions possibles per tal d' impedir, fre
nar i aturar els incendis. No entra en 
els nostres propósits de descriure 
aqüestes solucions. Per tal de prote-
gir la Natura, cal eliminar els incen
dis forestáis. S'imposa una vigilancia 

Els incendis forestáis no solament des

trueixen tota la vegetado arbustiva sino 

que modifiquen el carácter del sol. y 

extrema a tots els excursionistes, 
acampadors i els qui estimen els ani
mals. No es pot jugar amb el foc, la 
Natura no és pas un capital que es 
pugui malversar. 
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Els problèmes del medi natural (VI) 
La contaminació de les aigües 
per: A n t o n i V i d a l i C e l m a 

1. L'aigua a la natura. 

Sabem que, a la natura, l'aigua és 
un component quantitativament im
portant, i que es troba no solament 
als rius, Macs i océans, sinô que tam-
bé n'hi ha als sois i a l 'atmosfera, i 
que f ins i tôt forma part de molts mi
nerais, com a constituent de les sè
ves estructures de cristaHitzaciô. 
També gran proporciô del cos de 
tots els éssers vius, que poblen la 
superf icie de la terra, esta formada 
per aquesta substància que, per 
aquesta raô, és fonamental per a la 
vida. 

També coneixem l'existència d'un 
cicle hidrolôgic, de forma que l'oceà, 
—el principal reservori d'aigua sobre 
la te r ra— mena, per evaporaciô, l'élé
ment a l 'atmosfera, per tornar a pre-
cipitar altra vegada en forma de pluja, 
ja sigui sobre el mateix oceà ja sobre 
els continents. En aquest ûl t im cas, 
l'aigua s'escola f inalment altra vega
da als océans, tançant aixi el di t cicle 
hidrolôgic. Els ordres de magnitud de 
les quantitats i intensitats d'intercan-
vi hidric que intervenen en aquesta 
continua circulaclô d'aigua a la hi-
drosfera els reflecteix la figura 1, a 
la quai s'haurà d'afegir encara la 
quantitat d'aigua, fora de circulaciô, 
emmagatzemada a la l i tosfera profun-
da, i que és, aproximadament, de 
20.000 Geograms ( = 10 2 0 g ) . 

No podem pensar, perô, que l'ai
gua es troba pura a la naturalesa. 
Tots sabem que l'aigua de mar porta 
gran quantitat de sais minerais en 
dissoluciô i, encara que generalment 
en menor proporciô, el mateix passa 
amb les aiguës continentals. Fins i 
tôt l'aigua de pluja s'ha v is t que con
té en dissoluciô molts éléments, al-
guns d'ells, com per exemple el ni-
trogen minerai, moites vegades en 
notable concentraciô. També s'ha vist 
que les aiguës continentals i dels 
océans contenen, en el seu estât na-
tural, una certa proporciô de mate-
rials orgànics, tant en dissoluciô com 
en forma de minuscules particules in
visibles. 

Mentre que la quantitat i proporciô 
relativa de les substàncies dissoltes 

als oceans és bastant constant, no po
dem dir el mateix de les algues con
t inentals. No obstant això, la compo-
siciô de l'aigua dels grans Macs, a tot 
el mon, no és tan irregular com pot 
semblar a primera vista, i les causes 
d'aquesta «relativa» constancia de la 
composiciô de l'aigua dels Macs, s'han 
de cercar en el fet que els ions en 
dissoluciô no provenen majoritària-
ment de la descomposiciô de les ro
ques, sino que la major importancia 
correspon al rentat dels sois i a l'In-
tercanvi iònie amb el mateix sòl , que 
l'aigua travessa en caure sobre la 
terra. Naturalment, a petita escala, es 
trobaran diferencies originades per 
les caractérist iques géologiques, pe-
dològiques i cl imatiques, però, en re
gions geogràfiques amb coberta ve
getal ben desenvolupada i sois ben 
conservais, la composiciô de les ai
guës continentals s'uniformitza nota
blement-

Podem dir que, al seu estât natu
ral, les intensitats d'intercanvi i mag-
nituds de tot el cicle hidrolôgic, aixi 
com la composiciô química de les ai
guës océaniques i continentals, és el 
résultat d'un equil ibri dinàmic acon-
seguit en el transcurs de milers de 
centuries, entre la geologia, el cl ima 
i la coberta vegetal i de sòl . Malme-
tre aquest equi l ibr i , d'alguna o altra 
forma portará sempre a canvis irre

versibles a mes o menys llarg ter
mini . 

2. L'aigua i l'home. La contaminació 

Però, l'home és un dels múlt iples 
elements de la naturalesa, i l'aigua 
és un element de vital necessitat per 
a l'home, tant per a beure com per 
motius d'higiene i d'uti l i tzació eco
nòmica. 

L'habitat humà està vineulat a l'ai
gua i tot establ iment sedentari de po
b lado necessita aquest element en 
quantitat i qualltat suficlent i ade-
quada. És un fet geografie ben cone-
gut que, a les regions on abunda l'ai
gua, la població es dispersa, mentre 
que en regions pobres es troba con
centrada a prop del punt de submi-
nistrament. 

En cert grau, l'home té capacitat 
per a transformar la naturalesa per 
tal d'aconseguir un ús mes profi tós 
del seu ambient, i aquesta capacitat 
també ha estat aplicada a la supe
rado de les restr iccions que, en molts 
de casos, li imposa la disponibi l i tat 
d'aigua. Aquests fets ja els trobem 
ref lect i ts a la historia de civi l i tzacions 
desaparegudes, i s'han intensif icat 
extraordinàriament en l 'actualitat. 

L'ús humà de l'aigua no està l imi-
tat al camp domèstic. Actualment, la 
seva major importancia quantitativa 
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C/c/e de l'aigua sobre la terra. Les quan-

titats són expressades en Geograms 

( = 1020 g ) j i e s intensitats d'intercanvl 

amb l'atmosfera en Gg/any. M 

es centra en I us industrial i agrícola, 
obtenció d'energia, vies de comunica
do, piscicultura, etc. 

Encara que no podem deixar de 
veure la nécessitât imperiosa i ine
ludible que té l'home d'uti l i tzar l'ai
gua per a les seves activitats vitáis, 
el punt central que hem d'enfocar és 
que, sempre, tot ús de l'aigua con-
dueix a una al terado de les seves 
caractéristiques iniciáis. És évident 
que aquesta a l terado, que té per 
causa l'activitat humana, ha existi t 
d'ençà de l'existència de l'home sobre 
la terra, de manera que els desgra-
ciadament populars mots de poHució 
i contaminado, que dominen actual-
ment gran part de la l iteratura pe
riodica, són consequència d'un incré
ment quantitatíu extraordinari de cau
ses i efectes ja existents de fa mol-
tes centuries. 

Són moites les accions humanes 
que poden modificar les caractérist i
ques naturals de l'aigua i, paraHela-
ment, són també moites les defini-
cions que s'han donat de la contami
nado. Potser les mes adequades son 
les simplement descriptives, corn per 
exemple la redactada per la Comissió 
Econòmica per a Europa de les Na-
cions Unides, i que diu que un riu 
està contaminât «...quan la composi-
ció de les aigiies s'ha altérât per 
l'accio humana directa o indirecta, de 
forma tal que resulten menys aptes 
per a un o diversos f ins pràctics per 
ais quais serien aptes en la seva 
condicio natural». Una altra defini
do, donada per Klassen, diu que la 
contaminado «... consisteix en tota 
modificació de les propietats f is i -
ques, químiques o biologiques de l'ai
gua, o bé tota mena d'addició liquida, 
sòlida o gasosa de forma que l'ai
gua esdevé pertorbada, peril losa o 
perjudicial des del punt de vista de 
la salut, seguretat o benestar publics, 
o des del punt de vista deis seus usos 
legítims per a fins domèstics, agri
coles, industriáis, recreatius, etc., o 
bé per a la fauna aquàtica i si lvestre, 
ramaderia, etc.» 

Cal fixar bé l'atenció en les defini-
cions anteriors i en el fet que quali-
fiquen de contaminada una aigua quan 

sofreix una al terado que sobrepassa 
uns límits determinats, que la fan 
inadequada per a una aplicació deter
minada, essent tal inadequacio funció 
de l'ÚS, costum o reglamentado exis
tents. En definit iva, el que volem 
ressaltar és que la contaminado no 
és un concepte cient i f ic, sino juridic 
o legal- A més, encara que general-
ment a escala molt reduïda, per re
presentar condicions excepcionals, 
trobem representades a la naturalesa 
totes les situacions que l'home crea 
a més gran escala, a causa de la seva 
extraordinària capacitai de modificar 
l'ambient en el quai v iu. 

S'ha de procurar, dones, no con
fondre dos termes conceptualment 
ben definits i que molt sovint no son 
usats adequadament. D'una part Tes
tât o condicio d'una aigua es pot de
finir per valors quantitatius mesura
bles, que intenten descriure el siste
ma examinât. Aquesta condicio o es
tât no és ni bona ni dolenta: simple
ment és un conjunt de fets o dades. 
d'altra banda, la qualitat d'una aigua és 
un concepte subjectiu, fonamentat en 
cr i ter is arbitraris nascuts de les né
cessitais de qui ha d'uti l i tzar l'aigua. 
La qualitat és una magnitud relativa, 
que implica una comparado amb al
gún estât de referencia, cosa que, a 
la practica, complica molt Tus del 
concepte. El terme de contaminado, 
pel seu signif icai subjectiu, és reia-
t iu al de qualitat. 

La contaminado d'una aigua pot 
consistir en un augment de la tem
peratura, la presencia de materials en 
suspensió, substancies innòcues o 
més o menys toxiques, materials ra-
dioactius, organismes patògens o pa-
ràsits, etc. De fet, sempre solen apa-
rèixer associades més d'una altera
do a la vegada. 

3. Tipologia de la contaminado 

No sera sobrer, en aquest punt, 
considerar la tipologia de la contami
nado de les aigües. Segons un infor
me donat pel Conseil d'Europa, poden 
distingir-se els tipus de contaminado 
següents: mecánica, química, de pro
ductes f i tosanitaris, orgànica, tèrmi

ca, de détergents sintèt ics, radioacti
va i mixta. Amb un punt de vista més 
racional, Klein dona la classif icació 
següent: 

Contaminado química: 
Orgánica 
Inorgánica 

Contaminado física: 
Color 
Enterboliment 
Materials en suspensió 
Temperatura 
Bromera 
Radioactivítat 

Contaminació biológica: 
Bactéries 
Virus 
Animais 
Plantes 

Segons el seu origen, també pot 
classificar-se la contaminació de les 
aigües en els apartats següents: na
tural , doméstica, industrial, agrícola, 
minera, náutica i mixta. 

No hi ha dubte que, tant pels efec
tes immédiats com també per Texten-
sió i persistencia de les conseqüen-
cies, la contaminació química és la 
forma més greu i, potser, també la 
més usual. Per les caractéristiques 
de comportament, la contaminació 
radioactiva pot assimilar-se també a 
l'apartat de contaminació química. 

Globalment, la contaminació quí
mica és de naturalesa molt diversi
ficada i prové quasi sempre de ves-
saments d'aigües residuals d'indus
tr ies, i els éléments contaminants són 
productes secundaris sense valor éco
nomie déf ini t o bé están en concen-
tracions massa petites per tal de re-
cuperar-los. Amb la gran expansió in
dustrial d'avui dia, els productes quí-
mics residuals són potser el proble
ma més greu que podem apreciar en 
el panorama de la contaminació de 
les aigües naturals. 

Un deis impactes més grans que 
actualment alteren Taigua, són les 
concentracions excessives de metalls 
pesats, que a les aigües naturals no 
es troben més que en infimes quan-
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t i tats: ferro, mangarles, cobalt, ní
quel, coure, zenc, crom, mercuri , etc. 
Tampoc no queda massa darrera l'ac-
ció perniciosa de gran diversitat de 
composts orgànics refractaris o difí-
ci lment biodégradables que, per tal 
de simplif icar, podem agrupar en tres 
apartáis: 1) hidrocarburs fossi ls i 
productes del refinat, 2) pesticides 
sintètics i 3) certs t ipus de déter
gents i d'altres compostos orgànics 
poc degradables- Hi podem afegir, a 
mes, que tant els metalls pesats com 
molts pesticides i d'altres compostos 
orgànics, son acumulats en els sédi
ments del fons així com també assi
milais per microorganismes que ac
túen com a acumuladors de tais subs
tancies. De tal manera, s'incorporen 
a la cadena tróf ica de l 'ecosistema, 
per esdevenir cada vegada mes con
centrais ais nivells de consumidors 
secundaris, i així poden arribar a 
efectes altament nocius sobre la fau
na superior i a fer-la esdevenir tó
xica per al consum huma. 

La importancia d'aquests efectes 
ens autoritza a dir que la clàssica 
contaminació orgánica d'origen do-

mèstic i de les industries de produc-
tes naturals no és avui dia mes que 
l'ovella amb pell de Hop, per l'espec-
tacularitat de l'efecte immédiat; perô 
no va mes lluny que aixö. En efecte, 
si bé amb intensitat mes discreta, la 
contaminaciô orgànica ha exist i t de 
sempre a la naturalesa, i ella matei-
xa ha inventât mécanismes per tal 
de lluitar contra aixö i contrarestar-ho 
amb processos dits d'autodepuraciô. 

4. L'aigua com a medi vital. La bio-, 
cenosi aquàtica. 

Perô, abans de fixar definit ivament 
l'atenciô al fenomen de l'autodepura-
ciô, considerarem breument la inter-
acciö entre les condicions f isico-
quimiques i biologiques a les aiguës 
naturals. Fins ara hem parlât de les 
aiguës naturals com d'entitats iner
tes, encara que de composiciô mes o 
menys complexa, i que son util itza-
des per l'home. Perô les masses d'ai-
gua que trobem a la natura son alguna 
cosa mes que aixö. Constitueixen un 
ambient per la vida d' inf ini tat d'és-
sers vius. I per prosseguir, no seran 

de mes unes generalitats al respecte. 
Els organismes vius necessiten, 

per les sèves funcions vi táis, trobar 
al medi que colonitzen una satisfac
cio a diverses nécessitais, tant f is i -
ques en senti t ampli (substrat adé
quat per a la sustentado, humitat per 
a evitar la dessecació, calor per a man-
tenir el seu estât f is ic, e tc . ) , com 
métaboliques o nutricionals (aliment, 
oxigen, energia lumínica, etc. ) . Les 
relacions deis éssers vius amb el seu 
medi ambient, son l'objecte de la 
ciencia ecològica. Dins d'aquest or
dre d'idées, definirem un ecosistema 
com el conjunt constituït per les di
verses poblacions d'organismes (bio
cenosi) que habiten una àrea deter
minada, i el medi físic (biòtop) que 
ofereix l'espai per a la vida, quan tal 
conjunt pot subsist ir com a unitat 
¡ndependent. 

Els diversos grups d'organismes 
que integren una biocenosi teñen di-
ferent signif icació funcional en el 
f lux d'energia que, a causa deis pro
cessus vitáis (métabol isme), hi ha 
dins del sistema. Segons aqüestes 
funcions, que porten a terme dife-
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Tipus extrems d'entrada de la c'arrega 

dissolta a l'aigua d'un riu. A: entrada difosa; 

B: entrada massiva. Y 

JZz \ C 3 
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figura 3 B 
rents organismes, podem delimitar 
fonamentalment tres catégories 
(f ig. 2 ) : 

a) Organismes productors. Són 
organismes autòtrofs, que poden sin
t e t i za r material orgànic d'elevat con-
t ingut energètic, a part ir d'elements 
inorgànics i d'una font d'energia. A 
la práctica, pot ident i f icarse aquest 
grup amb els vegetáis clorofiHics, 
que fan servir la radiació solar com 
a font d'energia. També compren, 
però, un réduit nombre de bactéries 
quimicosintèt iques, de métabolisme 
molt especialìtzat, que uti l i tzen l'e
nergia química produïda per oxidació 
de certs substrats acumulats al medi. 
Com a més caractéristiques d'aques-
ta últ ima modalitat, al medi aquàtic, 
podem recordar les sulfobactèries i 
ferrobactèries. 

La «velocitat» de formació de ma
tèria orgànica nova a partir d'ele
ments minerais i energia, sintesi por
tada a terme pels organismes autò
trofs, s'anomena productivitat bàsica 
de l'ecosistema. 

b) Organismes consumidors. Són 
éssers heteròtrofs que necessiten 
consumir aliment orgànic preformat. 
El grup inclou tots els animais i al-
guns vegetáis aclorofíHics (bolets 
pr incipalment). L'abundància de con
sumidors «accelera» el f lux d'energia 
a l'ecosistema i, per tant, la seva pro
ductivitat bàsica. 

e) Organismes desintegradors. Els 
materials orgànics no vius acumulats 
a l 'ecosistema, són oxidats a com-

postos i molécules més simples i 
f inalment a compostos inorgànics, de 
contingut energètic min im, per l'ac
cio dels organismes desintegradors. 
Aquests productes finals formats són 
els que util itzaran novament els or
ganismes productors autòtrofs. 

A ix i , els desintegradors reciclen els 
materials a la biocenosi, évitant l'a-
cumulació de substancies organiques 
al medi. No pot passar-se per alt l'o-
pinió d'alguns autors (Sorokin i Vuhr-
mann, per exemple), que consideren 
aquest úl t im grup d'organismes com 
a productors heteròtrofs, que uti l i t
zen l'energia produïda per' l'oxidació 
dels materials orgànics inerts per a 
produir biomassa bacteriana. Alesho-
res, la producció primària de bio
massa seria de tres t ipus: fotòtrofa, 
l i tòtrofa i heteròtrofa. Al mateix 
temps, tots els organismes vius se
rien, per la seva funció respiratòria, 
organismes desintegradors. 

Després d'aquesta descripció, es 
compren que els organismes que ha
biten un ecosistema no están agru
páis a l'atzar, sino que existeix una 
interdependencia funcional d'una 
complexitat que depèn del grau d'or-
ganització que ha aconseguit d'asso-
lir el sistema. El nivell d'organització 
és, a la vegada, funció del temps i 
de l 'estabil i tat del medi f is ic que 
allotja els éssers orgànics. A l'orga-
nització màxima que permeten les ca
ractérist iques d'un biòtop s'hi arriba 
per la substitució graduai de diver
ses comunitats biòtiques, cada vega

da més complexes i organitzades, que 
s'anomena successió. 

Qualsevol alteració externa dese
quilibra l'organització assolida per la 
biocenosi, ¡ aquesta torna a étapes 
d' inestabil i tat ja superada. A aquesta 
alteració externa d'una etapa estable 
de la successió, l'anomenarem re-
gressió. 

Una evaluació simple de l'estabili
tat d'una comunitat biològica és do
nada per l'index de diversitat especí
fica, que dona idea de la varietat 
d'espècies d'organismes que hi ha a 
la comunitat orgànica. Efectivament 
una regressió afavoreix el màxim des-
envolupament d'unes poques espe
cies, més resistents a Tal teració ex
terna, disminuint aixi l'index de di
versi tat específica de les comunitats 
que integren la biocenosi. En canvi, 
l 'estabil itat del medi afavoreix l'ele-
vació de la diversitat, car les espe
cies d'organismes poden desenvolu-
par mil lor llurs relacions d'interde-
pendèneia i organitzar una biocenosi 
més complexa. 

Interacció del medi 
nitats biòtiques. 

les comu-

Segons Margalef, l'unica genera-
lització que, d'un punt de vista ecolo
gie, pot fer-se de la contaminació, és 
que representa una alteració de les 
condicions naturals, en un senti t opo-
sat al de la successió biòtica o procès 
d'autoorganització de les comunitats 
d'organismes vius. Representa aixi 
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Principals (/pus d'estructura biocenòtica a 

un riu segons les condicions del medi. Les 

linies gruixudes indiquen les vies principals 

del flux d'energia, mentre que les discon-

tinues volen expressar possibles efectes 

d'inhibició (Esquema originai de WUHR-

MANN, modificati. -4 

una regressió, associada ais seus ca
ractérisées fenômens d'augment del 
flux d'energia (mes velocitat de re
novado deis organismes i de respi
rado per unitat de biomassa) i dè 
s impl i f icado de restructura de la co-
munitat (descens de l'index de di-
vers i tat ) . La gradual recuperado de 
les caractéristiques biôtiques primi
t ives en el transcurs d'un procès d'au-
todepuració o de dilució —segons 
els materials contaminants impli
cá is— constituteix una successió tí-
plica d'autoorganització, f ins que arri
ba a una nova etapa d'estabil i tat má
xima, d'acord amb les noves condi
cions que determina l'episodi de 
contaminado. 

Molt important, per l'efecte sobre 
la biocenosi, és la forma d'entrada a 
l'aigua deis éléments inorgànics que 
transporta. És difíci l generalitzar. 
pero d'un punt de vista merament 
descript iu, podríem considerar dos 
casos extrems ( f ig. 3 ) : l'entrada di
fusa i equilibrada i la insidiosa o 
massiva. Ambdós poden ser d'origen 
natural o degudes a l 'activitat huma
na. En primer lloc (f ig. 3 A ) , consi-
derem un riu de muntanya-que trans
porta un pes déterminât de minerais 
en dissolucio. La incidencia al riu de 
petits rierols i aigües de drenatge 
deis terrenys l imítrofs aportara mes 
càrrega mineral al r iu, pero també 
mes aigua, de manera que no variara 
gairebé gens la concentració al cor-
rent principal. Aquest sera l'exemple 
d'ambient équil ibrât. D'altra banda, 
l'entrada al riu d'una font discreta o 
massiva (f ig. 3 B) , que aporta un 
constituent químic que dona lloc a 
una resposta biológica específica, 
creara un gradient a la biocenosi 
(qualitatiu o quantitatiu) i el consum 
de la substancia pels organismes, o 
la gradual dilució en entrar, aigües 
avall, a ports no contaminats, donara 
lloc a un gradient de concentració de 
la substancia entrada. Clàssics exem
ples d'aquesta últ ima situació son els 
anomenats trams d'autodepuració. 

S'ha d'aclarir que l'anterior siste
m a t i z a d o no pot aplicar-se al riu en 
conjunt, car en aquest cas, a les 
condicions écologiques locáis, se so-

breposen gradients externs de natu-
ralesa fisiogràfica i cl imàtica (zonado 
natural del r iu) . No obstant aixó, en 
zones industrials i de gran densitat 
de població, les condicions del riu 
s'aproparan mes al segon exemple, 
amb marcats gradients al medi, men
tre que en terrenys agricoles o re
mots el primer cas s'ajustarà mes als 
fets. Als rius de corrent ràpid, en zo
nes industrials, les condicions s'as-
semblaran mes al primer cas, en el 
sentit que no s'hi desenvoluparan 
gradients acusats de la intensitat de 
la contaminado. 

D'un punt de vista aplicat, son d'in-
terès tres grups principals d'inter-
accions entre les condicions fisico-
químiques i biologiques a les aigües, 
i que per raons d'espai no tractarem 
en detal l : 1) autodepuració, 2) reac-
cions d'inhibició i 3) efectes d'eutro-
fització o increment de la productivi-
tat bàsica dels ecosistemes. 

Caldria mencionar breument que 
els factors generals del medi poden 
donar lloc a diverses estructures bio-
cenótiques ais rius. Aqüestes po-
drien esquematitzar-se —amb les re
serves de tot esquema— en eis ca
sos següents, mil lor ¡Hustrats a la f i -
gura 4 

I) Aigua neta: riu al bosc. 
II) Aigua neta; riu en espais 

oberts. 
MI) Contaminació doméstica (prin-

cipalment orgánica). 
IV) Contaminació industrial (or

gánica i mineral) . 
V) Contaminació per explotació 

minera (física i mineral) . 
VI) Deus termals i molt minera-

litzades. 
Cadascuna d'aquestes situacions 

donará Hoc a un domini diferencial 
deis diferents mécanismes de pro-
ducció básica de la biocenosi, i tam
bé a fenómens d'inhibició i f ins i to t 
d'eliminació d'alguns grups tróf ics, 
principalment deis organismes consu-
midors. 

6. Conclusió 

Essent conscient que molts de 
punts intéressants queden al t inter 

—una visió dinámica mes detallada de 
l'ecosistema aquàtic, organismes indi-
cadors, sistemes saprobis, contami-
nacions secundarles, evaluació de la 
contaminació, etc.—, cal posar punt 
final a aquest tema tan important avui 
dia i de tan necessària solució. En 
definit iva, el problema no és mes que 
économie i de planif icado i gestió 
administrativa, així com també de co-
neixement científ ic de la natura. 

No deixarem d'assenyalar que la 
legislació existent és amplia a la ma
jor part de països. Pero, dissortada-
ment, per ambigüitats i l imitacions 
de t ipus économie, moites vegades 
no s'aplica convenientment. A mes, 
la legislació actual a molts països no-
mes fixa l'atenció en la contaminació 
i no en l 'eutrofització de l'aigua, punt 
que, amb l'accelerat desenvolupa-
ment de la població humana, tindrà 
cada vegada gravetat mes accentua-
da. Un altre aspecte negatiu que pot 
tenir la legislació de l'ús de l'aigua 
és, a vegades, no tenir en compte les 
caractéristiques particulars d'un país, 
amb esquemes poc adéquats a la se-
va naturalesa peculiar. 

Per altra part, també manca un co-
neixement científ ic suf icientment de-
tallat del complex i diversíssim feno-
men que és la contaminació de les 
aigües. De fet, els darrers 50 anys, 
l'atenció Investigadora de l' lmpacte 
huma sobre les aigües, s'ha centrât 
en l'observació deis seus efectes pri-
maris i secundaris, pero no pas a les 
relacions causals d'aquest impacte, 
amb adéquats fonaments informatius. 
Les modernes tècniques analítiques 
comencen a canviar aquest estât de 
coses, per poder anar arribant a les 
arrels del coneixement detallat deis 
mécanismes de resposta deis ecosis
temes aquátics peí que fa a l'altera-
ció produ'ida per l'acció humana, per 
tal d'aconseguir prediccions precises 
i realment científ iques. 
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Breu noticia de la vali del Bac 
i del seu despoblament 
per: A n n a B o r b o n e t i M a c i a 
CAquest treball va guanyar el premi "Pau Vita", 1975) 

Des de la gran ciutat, la valí del 
Bac és un món remot conegut només 
per alguns excursionistes i estudio
sos, i el seu problema, el de tants 
llocs de la nostra ruralia amb vida 
precaria i, en aquest cas, sobretot, 
dif icultada per la manca total de co-
municacions adequades. Marginada 
des de la construcció de la carretera 
que uneix Camprodon amb la plana 
olotina peí coll de Capsacosta, silen
ciosa i amagada, amb pistes d'accès 
gairebé intransitables, sense electri-
citat i amb poques possibil i tats de 
subsistencia, la valí del Bac, porta de 
la Garrotxa amb límits al Ripollès, 
sofreix un progressiu despoblament. 

Totalment identificades amb un 
paisatge idíll ic, moites de les masies 
escampades per la valí han anat tan
çant les portes i les poques que en 
resten lluiten encara per trobar-hi un 
mitjà de vida, ja que no en va —i 
amb expressió deis mateixos habi
tants— aquells que en marxen «se'n 
van plorant». És un cas mes d'aquest 
silenci que s'estén per tants sectors 
de la muntanya de Catalunya. Parlar 
d'un fet concret com aquest val tant 
com analitzar un símptoma general 
causât per la desatenció envers l'a-
gricultura i la ramaderia que ha pro-
vocat en l'home del camp la pode
rosa atracció de la ciutat. 

Si tuado geográfica i caractéristiques 

La valí del Bac esta situada a la 
comarca de la Garrotxa i és una mes 
de les petites valls que formen part 
de ia.~ prolongado occidental de la 
dotada d'Olot, si bé n'és la mes sep
tentrional i situada a major alt i tud. 
Excavada en les margues eocèniques 
orientades de llevant a ponent, els 
relleus se suavitzen sobre aqüestes 
roques margoses formant colis i ves-
sants amb planells aptes per al con-
reu. S'inicia a ponent sota la collada 
de Sant Pau, vora de Sant Pau de Se-
gúries, i amb una Margada d'uns set 
Km, f ineix a l 'estret del Bosc del 
Quer (Bodequer) a través del qual 
la riera de la valí del Bac s'endinsa 
cap a I'Alta Garrotxa on esdevindrà 
riera d'Oix que, ajuntada després al 

riu Llierca, afluirá al Fluvià. El fons 
de la valí, que s'humanitza amb un 
poblament dispers de rústecs habita
cles, té una altitud mitjana d'uns 600 
metres i és solcat per la riera que 
amaga meravelloses raconades en el 
seu recorregut, amb trams molt en-
fondits de vegetació exubérant, i al
guna plácida pollancreda. 

Pels vessants del Puig d'Ou i del 
Talló, cims de 1306 i 1288 m respec-
tivament, esplèndids miradors de la 
comarca que l imiten la valí per la 
banda nord, baixen a alimentar la rie
ra els torrents mes importants: els 
de Sitjar, Sunyers, Porreres, la Tor
re, etc. De la riera que presideix la 
valI 'i li dona vida es diu que feia fun
cionar dos o tres molins fariners, pe
ro també que en alguna ocasió féu 
estralls a les edificacions de la ribe
ra per la força de les sèves riuades. 
Nombroses fonts porten els noms de 
les cases Murs: el Molinot, la Torre, 
Llongarriu, el Ferrer. 

A la banda meridional flanqueja la 
valí la boscosa serra dita de Vivers 
que comença al coll de Capsacosta, 
part de la quai prengué mes tard el 
nom de serra de Malforat. La formen 
turons arrodonits amb alt i tuds de 
800-900 m i separa la valí del Bac de 
la propera i gemada vall de Bianya. 
La serra de Malforat tanca la vall del 
Bac al coll de Carrera, on s'inicia una 
altra petita vall, la de Castellar de la 
Muntanya. Al nord del coll de Carre
ra s'alça el cim del Montmajor (1076 
metres) , d'altívol aspecte, i és entre 
aquest cim i els contraforts del Ta
lló que la riera de la vall del Bac s'es-
muny feréstega per l'espectacular en-
gorjat del Bosc del Quer per on s'o-
bre pas f ins a trobar els camins que 
comuniquen la vall amb Oix i Beget. 

La vall del Bac és país de clima 
humit amb estiu relativament plujós 
en contrast amb l'hivern, de règim 
mes aviat sec. La vegetació és densa 
ais vessants d'obaga de la serra de 
Malforat, on a les parts altes i hu
mides predomina el faig i el roure, 
que junt amb el pi , havia estât la 
principal riquesa de la vall. Perô la 
tallada d'arbres s'ha fet d'una mane
ra indiscriminada i ha malmès molt 

la vi tal i tat deis seus boscos, sobre
tot del roure, arbre de creixement 
lent, dif íci l de substituir, del qual, al 
vessant d'obaga, queden ben pocs 
exemplars tot i que es parla d'uns 
roures gegantins vora la casa del 
Coll. A la solana el bosc és mes es
cás però ais vessants inferiors del 
Talló podem trobar encara alguna 
roureda amb exemplars extraordina-
ris com els que flanquegen la casa 
de la Coma vora el torrent de Por
reres. També la solana és el regne 
de l'alzina, com a l'obaga resta en
cara algún clap del que havien estât 
ufanoses fagedes. A la part plana de 
la vali, a mes deis conreus, és terra 
propicia per a petits prats per al bes-
tiar. 

El paisatge de la vali del Bac dife-
reix molt del que descobrim al cor 
de l'Alta Garrotxa, on el predomini 
de la roca calcarla amb la consé
quent erosió ha donat un relleu as
pre i trencat de cingles i engorjats, 
com l'esmentat del Bosc del Quer, 
on ja s'insinua la fesomia salvatge i 
ferrenya propia d'aquella comarca. 

La vali del Bac té una extensió to
tal aproximada de 26 Km 2 , i fou mu
nicipi independent fins a l'any 1843. 
A la primera meitat del segle XIX hi 
havia al part i t d'Olot seixanta ajun-
taments que el 1843 quedaren ré
duits a vint-i-nou i |a vali del Bac 
passa aleshores al municipi de Cap-
sec. A partir del 1919 forma part, 
junt amb d'altres l logarrets de la 
veïna vall de Bianya, de l 'ajuntament 
anomenat també Vall de Bianya. L'a
grégat de la vali del Bac pròpiament 
dit compta amb 22 K m 2 d'extensió, 
ja que uns 4 K m 2 del total , situats 
a nord-oest de la vall, eren del terme 
de Freixenet que avui pertany al mu
nicipi de Camprodon. 

Una mica d'història 

El poblament de la vali del Bac és 
segurament molt antic a jutjar per 
les troballes de destrals préhistori
ques fêtes vora l'església de Sant Fe-
liu del Bac i a Llongarriu, conserva-
des al Museu d'Olot. De les tr ibus 
ibériques que poblaren la Garrotxa 
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El conjunt caracteristic de la valí del Bac 

la case de la Torre, d'origen medieval, amb 

l'església de SantMiquel, darrera parroquia 

de la valí. y 

els segles IV i III a. de C. anomena-
des «castellana», amb capital proba
blement a Besalii (Becula), i del po-
blament roma que se'n seguì, res no 
en resta, aparentment, a la vali del 
Bac. Per les restes i toponimia, sem
bla que els romans no feren estada 
en aquestes valls, només hi foren de 
pas, i d'això en queda una bella mos
tra: la calçada romana que encara 
avui es pot veure baixant del coli de 
Capsacosta a la vali de Bianya. Pro
bablement era un carni de penetració 
des del Pirineu per la vali de Cam 
prodon, cap a la plana. 

De fet, no trobem referències his
toriques i tradicionals de la contra
da f ins a la Reconquesta. Les tra-
dicions parlen d'un poblament a la 

vali en època de la Reconquesta ini
ciada possiblement en terres garrot-
xines. De les coves i balmes sota el 
Montmajor se'n diu que foren recer 
dels cristians de la vali fugit ius d'al-
tres indrets i que algunes de les pa-
rets que encara es conserven de la 
casa de la Torre, de mes d'un metre 
i mig de gruix, pertanyen a un antic 
castell que fou edif icai per defensar 
la vali del Bac i el pas del Bosc del 
Quer. Consta que, com a frui t d'una 
guerra, la casa de la Torre fou dona
da a un senyor anomenat Bach, on 
residí, fet que podria haver donat el 
nom a la vail que antigament es deia 
vali de Moier. Conta la crònica de 
Pujades (l l ib. 7, cap. 20) que es trobà 
en un missal antic de la parroquia de 

Sant Andreu de Porreres aquest es-
cr i t : «En lo temps se perde Espanya 
veneren aquesta vali, que era dita de 
Moyer, un cavalier de les parts mari
t imes per nom Hugo Bach y poblà 
de sas gents y basti lo castell que 
vuy es y sustenintse èli y los seus 
fins a la vinguda deis Franchs de Car
ies Maynes y per có es apellada Vali 
del Bach». 

Foragitats els sarraïns, les terres 
de la Garrotxa es varen recristianit-
zar lentament. Sorgiren aleshores 
l'estol d'esglesioles romàniques que 
donen a la vali del Bac un segell ca
racterist ic. De gairebé totes se'n té 
noticies des del segle X, abans de 
l'annexió del comtat de Besalú al de 
Barcelona l'any 1111. Sant Andreu de 
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L'antiga casa del Coli, amò la data de 

Î696 sobre la porta dovellada. Darrera, 

l'ermlta de Santa Magdalena, aterrada. 

L'explotació del pi i del faig ens dona fa 

dos anys aquesta imatge. • 

Porreres, la mes antiga de la vall, 
consta en un document que corn a 
santi Andreae de Porrarias fou dona
da el 977 pel comte bisbe Miró al 
monestir de Sant Pere de Besalú. 
Aquesta església, situada vora el tor
rent de Porreres i enfilada a solana 
de la vall, avui abandonada, conserva 
el seu petit absis reforçat amb uns 
contraforts, i esta adossada a la casa 
que un dia fou rectoría. El conjunt 
no pot ser mes humil , esberlada per 
un llamp la teulada de la casa, i sen
sé la presencia d'uns vells xiprers 
que existiren vora l'església, signe 
d'una benvinguda que fa uns anys 
tenia encara una rao de ser. 

Sant Andreu de Porreres fou par
roquia de la vall del Bac amb rector 
i vicari f ins que pel seu mal estât i 
situació, a principis de segle fou tras-
lladada la parroquia a l'església de 
Sant Miquel de la Torre, al costat de 
la casa d'aquest nom, a llevant de la 
vall, no lluny de la riera i a l'esquerra 
d'aquesta. Sant Miquel, citada al 998 
amb el nom de Santi Michaelis de 
Avellana Curba, sembla que també 
va ésser parroquia juntament amb 
Sant Andreu durant el comtat de Be
salú, tal com consta al fogatge de 
1378. Sant Miquel de la Torre fou la 
darrera parroquia de la val l , f ins gai-
rebé l'any 1960; tenia rector i vicari 
que vivia a la casa del Ferrer, situada 
a la vora. Aquesta església, ben con
servada, obrada amb carreus ben ta-
llats, guardava al seu interior un re-
taule que hi fou portât de l'antiga de 
Sant Andreu de Porreres, retaule que 
amb les imatges de fusta desapare-
gué l'any 1973, quan uns desapren-
sius s'aprofitaren de la solitud de la 
val l . 

Seguint la vall del Bac a mig aire 
de la serra de Malforat, de ponent a 
llevant, se'ns apareix bellament si
tuada en un alteros replà a l'esquer
ra del camí, dissimulada pel bosc, 
l'església de Sant Feliu del Bac. 
Sánete Felicis de Bag fou consagra
da l'any 996 per Odó, bisbe de Giro-
na. Senzilla i solitaria, el seu robust 
campanar de paret tampoc ja no té 
campanes que toquin per ais pocs 
habitants de la vall. Malgrat tot, és 

Túnica on encara hi ha cuite una ve
gada al mes. 

Resten dues esglesioles mes: la 
humil ermita de Santa Magdalena, 
també d'origen romànic, sobre la ca
sa del Col i , en un airós pujolet ais 
vessants de la serra de Malforat, 
des d'on atalaiem darrera el Mont-
major, la inconfusible i llunyana si
lueta del cim de Bassegoda. Santa 
Magdalena del Coli t ingué poc cuite 
i ja fa molts anys que, desaparegut 
el porxo de l'entrada i enfonsada la 
volta, és poc mes que una ruina. L'es
glésia de la Mare de Déu deis An-
gels de Llongarriu, vora la casa de 
Llongarriu, és romànica i fou restau
rada, tal com consta a la llinda de la 
porta, per Palladi de Llongarriu l'any 
1672. Havia depengut de la parroquia 
de Sant Andreu de Porreres i tenia 
eulte. Ara, amb l' interior complète
ment abandonat, conserva, amb la 
companyia d'uns alterosos xiprers, 
un especial encís de vellúria. 

A excepció de Santa Magdalena, 
les altres quatre esglésies tenien ce-
mentir i propi. L'últim que ha servit 
és el de Sant Miquel de la Torre on, 
alguns deis darrers habitants que no 
volien marxar de la vall, s'hi han que-
dat per sempre. 

Antigament la reunió dels veïns de 
la vall del Bac tenia Hoc en un re-
coll i t prat vora la riera i prop del 
Molinot anomenat Clot de Manous, 
que venia a ésser la plaça major del 
poble, on una velia alzina, temps ha 
desapareguda, duia l'expressiu rètol 
de «Plaça de la Constitució». La vida 
a la vall fou singularment animada. 
S'hi celebraven dues testes majors, 
una corresponia a la part alta de la 
vall i era a la diada de Sant Feliu, 
patró de l'església, i l'altra tenia Hoc 
a Llongarriu, per Sant Joaquim. Hi ha
via ballades de sardanes i es diu que 
fou la vall del Bac un dels darrers 
indrets de la comarca olotina on es 
ballaven les sardanes curtes que es 
varen perdre a primers de segle. 
Eren dues sardanes i sempre les ma-
teixes, tocades per mósics de Beget. 
Tothom les sabia ja de memòria. 

La Festa Major creiem que es va 
mantenir fins cap a l'any 1960, època 
que el poblament de la vall inicia un 
marcat descens. 

Les escoles municipals de la vall 
del Bac foren intallades en un petit 
edif ici al costat de la casa del Fer
rer, vora la riera. A principis d'a
quest segle, la cultura de la vali era 
molt precària malgrat haver-hi mes-
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Una velia enclusa obra del ferrer de la vali 

del Bac, amb data del 1847. Digna pece de 

museu, en ûs al casal de Llongarriu, potser 

és l'unica que resta a la vali. y 

Marques de bestiar de diverses mas/es de 

la contrada, obra també del ferrer de la 

vali del Bac. (Del llibre Preterits olotins, 
de J. Danés i Torras). • • 

tre «un pobre mestre enterrar en vi
da per l'escassetat del sou» amb pa-
raules de Joan Danés i Vernedas, i la 
valí fou lloc adobat per a tota mena 
de supersticions. Una de les darre-
res mestres, la senyora Joana Ar-
mengual, mallorquína, hi romangué 
deu anys i s' identif icá tant amb la 
gent de la valí que el seu record no 
se n'ha esborrat. L'escola funciona 
f ins a l'any 1971, i actualment és un 
greu problema per ais pocs infants 
que hi resten. La solució és traslla-
dar-se a leseóla de Sant Pau de Se-
gúries o bé al poblé de la Canya, 
vora Olot. 

Recursos económics de la valí 

Al marge de l'explotació natural 
agrícola i ramadera, tenim noticia 
que a la valí del Bac hi hagué algu-
nes petites industries locáis de poca 
durada que si bé no l'afectaren mas-
sa económicament, mostren el taran-
ná emprenedor de la seva gent. Ant i -
gament, al molí de la Coromina, a 
l'entrada de l 'estret del Bosc del 
Quer, hi hagué una petita explotació 
de ciment; encara s'hi veu el forn, 
separat de la casa, on coíen les mar
gues nummulít iques del Montmajor. 
Aquest t ipus d' indústria, de la qual 
diuen si fou una de les primeres 
d'Espanya, desaparegué per la seva 
migrada producció i per la falta de 
comunicacions, mentre creixien les 
explotacions de ciment a Ripoll i a 
Sant Joan de les Abadesses. També, 
cap a principis de segle, s'intentá 
d'installar a la valí una fábrica de 
productes químics de la destil lació 
de la fusta, pero el projecte fracassá 
amb la mort del seu promotor. En 
queda el camí que s'obrí per aquest 
motiu amb la consegüent tallada de 
faigs i roures, camí que per l'obaga i 
a mig aire de la serra de Malforat 
des de la collada de Sant Pau va fins 
a Llongarriu. Actualment aquesta pis
ta és usada per a treure'n els trones 
de la fageda que travessa, de la qual 
no quedará arbre dret si se segueix 
la drástica tallada que s'hi ha em-
prés. 

El segle XIX fou famosa a la valí 

del Bac una altra industria local: la 
fabricació d'eines de pages i enclu-
ses pel ferrer de la vali. Iniciada per 
Baldiri Danés el 1801, l'avi Josep 
fou després el ferrer més acreditat 
de la contrada, i alhora, home de tor
ta Personalität. 

El treball de les encluses era força 
complicat, de vegades s'havien de 
fer a trossos, i quan hi reeixien, es 
carregaven en un carro arrossegat 
per dues mules i per aquells camins 
tan trossejats les repartien per la 
vali. Les encluses eren fêtes en una 
farga-fornal vora l'era, i avui són mos
tra d'una artesania molt estimada i, 
amb la data i la t ipica inscripció d'o-

rigen, són dignes peces de museu. 
Actualment encara n'hem pogut veu-
re una d'autèntica a la casa de Llon
garr iu, amb data del 1847. Les mar
ques del bestiar de moites de les ma-
sies properes eren gairebé totes 
obra del ferrer, que també ferrava 
els muís i les mules, ja que el trans
port per la valí es feia sempre amb 
animals de bast. 

Però, abans i ara, la principal rique-
sa de la valí foren els boscos, el bes
tiar i el conreu. Els boscos eren 
aprofitats ja d'antic per la fusta i 
l'escorça i també, en el cas de l'alzi-
na, pel carbó, que era traginat per 
bestiar de bast. A Llongarriu fou im-

A + V è "S Coti 
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La visto d'un paisatge idil lie; la vail del Bac. 

amb uns conreus de blat de moro avui ja 

inexistents i tres cases encara habitades 

en /965- I'Hostal, el Ferrer i la Coromlna. 

• 

wf 

portant l'explotaciô de la fusta ja als 
segles XVIII i XIX. A finals del segle 
passât amb la fusta dels pins tallats i 
comprats en aquets boscos, se'n feia 
a Olot la pasta de fusta que després 
consumien els paperaires. Avui , els 
boscos de pi, faig i roure son explo-
tats particularment, amb peril l d'ex-
tinciô d'aquestes dues ult imes espè-
cies. Una roureda situada a la solana, 
entre el Triadû i el coll de Resclus-
sanys fou arranada per a fer-ne tra-
vesses de ferrocarr i l . Caldria, per 
tant, un control per a preservar d'a-
busos les zones boscoses de la vall. 

Els conreus de la vall del Bac 
foren fonamentalment de blat, blat 
de moro, l legums, patates i user-
da. Vora algunes cases hi havia 
arbres fruiters i algun prat per als 
ramats. En l'actualitat, desapareguts 

molts conreus i amb extensions er-
mes, quedan terres de pastura i 
alguns pocs camps on encara es 
conrea userda i blat de moro, bé que 
d'aquest úl t im se n'ha de teñir una 
especial cura perqué el porc senglar, 
que darrerament senyoreja la vall, hi 
causa estralls. A la vall del Bac hi ha 
avui unes dues-centes quarteres (1 
quartera = 25 árees aprox.) de con-
reu abandonades. Algunes restes de 
marges esmicolats demostren l'apro-
f i tament de la terra en indrets de ter-
reny en pendent. 

Quant al bestiar, s'havia criat a la 
valí bestiar porquí, de llana i també 
cavalls. Ara la ramaderia és encara 
el recurs primordial de les cases que 
hi resten, hi ha ramats de vaques i 
sobretot d'ovelles, i algunes de les 
cases que ja son tancades s'arren-

den per a tenir-hi el bestiar. Uns nou 
ramats, la majorla de xais, passen 
cada any per la vall en règim de 
transhumància cap a les terres em-
pordaneses. Mentre se senti la re-
mor inconfusible de les esquelles, la 
vida a la vall encara no és extingida. 

Gairebé totes les cases tenien 
forn de pa propi, i la vall comptava 
amb très molins fariners: el molî de 
la Coma, sota la casa d'aquest nom 
i vora el torrent de Porreres, el moli 
del Xir ibic, petit edif ici abocat a la 
riera de la val l , i el molî de la Coro-
mina, situât a l'entrada de l'engorjat 
del Bosc del Quer, el mes important, 
que abastava també de farina les vei
nes valls de Pera i Beget. Ténia très 
moles, i durant la guerra la gent de 
Sant Pau de Segûries encara hi ana-
ven a proveir de farina. 
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Lllnda a la porta de la casa de la Badosa 

de Balx, amb el nom de l'antic propietari 

Joan Badosa, I una data enlgmatica, qua 

Interpretern com a 1780. • 

Només tres cases a la valí teñen 
avui electr ici tat: la casa de Maibosc 
a peu de la carretera de Camprodon 
a Olot, i les cases de Diumal i el Mas 
de l'Om, en aqüestes dues ult imes 
instaHada molt recentment. A l 'Hostal, 
al fons de la valí, de fa temps han 
solucionat el problema de la manca 
de línia eléctrica amb un motor de 
bateries. 

Evolució del poblament i configurado 
de la masia 

A l'época del comtat de Besalú, al-
gunes de les propietats d'aquestes 
valls eren cedides pels comtes en 
concepte d'alou, o siguí ll iures d'im-
postos; i d'altres eren adquirides per 
aprisionament per particulars o bé 
per monestirs que les colonitzaven. 
A la valí del Bac, Sant Andreu de Por
reras (Villa Porrarias), fou coloniza
d o benedictina esmentada el 904. 
L'alou Bag és citat l'any 1011, i el 
977 s'anomena la casa de Llonganya 
com a alou Longania. 

Aqüestes diferencies de procedi-
ment en l'adquisició del terreny va
ren repercutir en la societat catalana 
d'aquell temps i porta a una dist inció 
de les famílies que s'expressá amb 

el nom de «fochs» (cada foc era una 
famil ia o una casa): focs reals, de 
cavallers, d'aloers, d'església i de ciu-
tadans. En el fogatge fet l'any 1378, 
es troben els següents focs a la valí 
del Bac: 

«Parroquia de l'Avellana Corba: 2 
fochs de cavallers den Pone de Cast-
laris. 

Parroquia de Ca Cots e de Sant 
Feliu: 4 fochs d'esgleija des Bach. 

Parroquia de Porreras de veguería: 
5 fochs d'esgleija Camprodon». 

Cal teñir en compte que en aques
ta relació consta la parroquia de Sant 
Miquel de Sa Cot que no pertany a la 
valí del Bac, sino a Santa Pau. 

En aquesta valí, com a les vei'nes, 
no hi ha focs de ciutadans, la majoria 
pertanyien a cases religioses. Hi ha-
via també pocs focs l l iures, cosa que 
feia que aqüestes valls de la Catalu
nya Vella fossin habitades per re
menees. 

Els terratrémols que el segle XV 
assolaren la comarca olotina degue-
ren afectar també la Valí del Bac. 
Pero potser foren les pestes o alguna 
altra causa el que fa que el segle XVI 
només constin dos focs a la Valí. 

A principis del segle XVIII el corre-
giment de Vic comprenia la veguería 

de Camprodon on consta que l'any 
1719 Sant Pere i Sant Feliu de la Vall 
del Bac tenien 30 cases i 125 habi
tants. El segle segùent, les dades que 
dôna Pascual Madoz el 1849 esmenta 
28 veïns o cases habitades i 133 per-
sones, i és el segle XIX que la Vall 
del Bac té entre els seus habitants, 
16 constituents i 17 electors, amb un 
alcalde, dos regtdors, un sindic i très 
suplents. Hi consten els veïnats de 
Sant Andreu de Porreres, Sant Mi-
quel de la Torre, Sant Feliu del Bac 
i Llongarriu. 

Als inicis del segle actual el nom
bre de cases augmentaren f ins a una 
cinquantena i el d'habitants oscilla al 
voltant dels dos-cents. Les terres en 
aquest temps estaven repartides en
tre cinc o sis propietaris, dels quais 
eren importants els de la Torre, Llon
garriu i la Badosa. Avui d'aquestes 
masies en resten vora quaranta, de 
les quais quinze son enrunades. 

Cal parlar, doncs, una mica de la 
masia, tal com la podem veure avui 
a la vall del Bac. És cosa sabuda que 
la masia catalana té l'origen en la 
viHa romana, perô la tradicio d'un art 
autôcton, sobretot en les cases rûs-
tegues, és el que configura principal-
ment la nostra masia creada en fun-
ciô d'un terreny i adient-se totalment 
amb el paisatge que l'envolta. Aques-
ta masia tingué el seu temps d'es-
plendor durant els segles XVII i XVIII 
i la tradiciô constructiva fou tan viva 
que ha perdurât fins a les darreres 
generacions. Iniciada la casa rural 
com un habitacle mes aviat petit , 
s'engrandi cap al segle XVII i fou ales-
hores que apareix a casa nostra el 
tipus de propietari-conreador, pages 
i senyor a la vegada, que transforma 
la petita pagesia en la gran masia 
amb quadres, i corrals, masies que 
duen encara a les sèves llindes la 
data i el nom del propietari. Mentre 
aquest hi visqué, el futur de la masia 
estava assegurat, després, i'absentis-
me dels propietaris fou el comença-
ment de l'abandô de la casa rural i 
le seva propietat. A la vall del Bac, 
aquest problema, agreujat per no ha-
ver pogut assolir uns camins transi-
tables, ha portât al progressiu despo-
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La casa senyorial de Llongarriu, conserva 

tota la noblesa de l'antlga nlssaga. Vol-

driem, pero, que un miracle fes renéixer la 

seva antiga activitat i que no quedes com 

un slmbol mort d'une aristocracia rural que 

dona vida al pais. y 
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blâment. Només a la casa de Mai-
bosc hi viuen els propietaris, a les 
altres son masovers, dels quais sera 
difíci l que la nova generado vulgui 
seguir el camí dels pares. 

Com a la major part de les valls 
muntanyenques catalanes, les masies 
de la vall del Bac estan situades al 
vessant de solana, amb porxades 
orientades a sol, mentre al mur que 
dona al nord les obertures son peti
tes per a protegir-se del f red. Les 
teulades son generalment a dos ves-
sants i el material uti l i tzat és pedra, 
fusta i terra cuita. Les galeries, orien
tades al sud, preserven del sol vert i
cal de l 'estiu, mentre a l'hivern el sol 
baix escalfa les cambres. La tradicíó 
es perpetua en els gastats escons a 

la vora del foc, que és el centre de la 
vida de la famil ia. 

No trobem cap motiu d'ornamenta-
ció exterior en aqüestes cases, mo-
del de meravellosa simplici tat. No
més algún rellotge de sol : a l'església 
de Llongarriu i a la casa de Sant 
Andreu de Porreres. 

Generalment la masía s'acompa-
nya d'altres construccions, corráis i 
la pallissa, afilada de la resta peí pe-
ril l del foc. Davant, l'era voltada de 
pedrés i de forma circular es veu ara 
abandonada i guanyada per l'herba; 
son lluny ja els temps que batre era 
una activitat normal a la val l . 

De les masies de la val l , algunes 
t ingueren un cert senyoriu, d'altres 
foren mes humils, arrapades ais ves-

sants de la muntanya i formant part 
de la soli tud del paratge. N'hi ha que 
ja no les podem trobar, convertides 
en munts de roes, es confonen amb 
la mateixa terra que els dona vida. 

Les cases mes importants de la 
vall i de procedencia mes antiga, son 
la Torre i Llongarriu. La primera con
serva tot el segell del seu origen me
dieval, la torre escapeada i els mata-
cans son mostres de l'antiga casa 
forta, feta de pedra de la contrada 
treballada I picada ais angles i a les 
f inestres. Se sap d'un cavalier, Ponç 
de Catllar o Dez-Catllar, posseïdor de 
la mansió de la Torre i de la seva 
església de Sant Miquel al segle X 1 ' ^ 
Al costat de l'era, sorprèn la c» j£ 
de la gran arcada ogival ôr & ^ 
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Plànol de la planta del pis principal de la 

casa de Llongarriu, segons J. Danés i 

Torras. • 

Accedint a la vall del Bac per la porta mes 

bonica, el coll de Carrera, l'Hostal, evoca

dor d'altres temps, ens dona la benvinguda 

i encara avui, a les testes, un bon acolli-

ment. • 

F io . J . — P L A N T A D E L P IS P R I N C I P A L D E L L O N G A R R I U 

sa. Situada a la solana no lluny de la 
riera, el conjunt és evocador de 
temps remots. A la Torre visqueren 
masovers fins fa vuit anys. 

El casal de Llongarriu, amb dates 
a les Ilindes de principis del se
gle XIX, però indubtablement de lli-
natge mes antic, és la mansió se-
nyorial de la vall, de la famil ia Llon
garriu d'Olot. Està situada en un ser-
radet, a l'obaga, i les galeries amb 

lars de pedra picada i arcades 
oìientades a sud-est, lì confereixen 
una especial elegancia. La sala vol-
tada de cambres de l ' interior és res
tructura de l'antiga casa senyorial i 
el seu mobil iari fou un dels mes im
portants dins Tactual terme de la 
Vali de Bianya. A mes de l 'oratori, a 
l ' interior de la casa, té a la vora Tes-
glésia dedicada a la Mare de Déu 
dels Àngels, la quai junt amb la casa 
dels masovers i les quadres de pedra 
vetusta al costat del casal, formen 
un perfecte agrupament en un racó 
de pr iv i legi . 

La casa del Ferrer, situada a lle-
vant prop de la riera, fou la Mar del 
ferrer de la vali del Bac, ja esmen-
tat, person" ' i e famós que a mes de 
t rebai ' ' i l i i l'enclusa, t ingué la 
<*• . El Ferrer és la casa 

lia Danés, afincats a 
à nom a la casa fou 

'astia d'escriptors 
i l s quais els féu 

•es sobre la co-
» fou també un 

'ns cinquanta 
oiament dit , 

de can Boi-
edifici que 

situât al camí del coll de Carrera, 
va ésser ja important quan el tràfec 
de la contrada de Camprodon es feia 
per traginers seguint el camí cap a 
Castel l fol l i t i Besalú. L'hostal fou la 
instituciô de la val l , centre de les 
masies del voltant i un bon recés per 
a ('excursionista. Era portât per la fa
milia Fajula i l'avi Josep era un ho
me popular d'acollida sempre agrada
ble. Els avis Fajula procedien de la 
casa de la Coramina, a l'inici del ca
mí del Montmajor, gran casa avui 
abandonada, amb una pallissa, de 
gran arcada molt intéressant, i una 
data del 1780 a la porta dovellada. 

L'avi Josep Fajula morí l'any 1969 
i dos anys després l'hostal hagué de 
tancar les portes. S'acabaren les fes-
tes i les ballades que aplegaven a 
l'hostal el. jovent de les masies i feia 
parlar els vells dels eterns problèmes 
del camp. S'acabà l'avituallament que 
normalment feia l'hostal a la gent de 
la vall amb botiga ben proveída. La 
vida al capçal de Devant de la vall 
del Bac es féu mes difíci l i darrera 
l'hostal, altres cases tancaren també. 
Avui l'hostal de la vall torna a obrir 
les portes els dies de festa, la volun-

tat d'una famil ia d'Olot amb arrels a 
la vall, fa renéixer per uns moments 
una vida gairebé extingida. 

Enfilades al vessant de la solana, 
a mes de 800 m d'alt i tud, es traben 
un bon nombre de cases: el Roc, 
TApallador, que antigament fou tam
bé hostal molt concorregut, el Corral, 
de vida incerta, les Serres, Llonga-
nya, sota el Talló, viuen totes el si-
lenci de l'abandonament. Dues cases 
teñen encara vida en aquest indret: 
la Coma, vora el torrent de Porreres, 
important casa que havia t ingut ora-
tori i el Triadú, la casa habitada mes 
alta de la vall. El Triadú és una casa 
plena de vida, amb ramats i petits 
conreus a la val l , la qual domina des 
d'una situació espléndida. 

A la part ponentina de la vall del 
Bac, d'altres cases habitades es be
neficien de la proximitat de Sant Pau 
de Segúries. La casa de Maibosc 
(Mas Bosc) sólidament afincada a 
l'obaga de la serra de Vivers, vora la 
carretera, I al fons de la vál l , el mas 
de l'Om i la Badosa de Baix teñen la 
porta oberta a l 'hospitalitat, com la 
majoria dels habitants de la val l . En
tre la frondositat de l'obaga s'amaga 



La Badosa de Baix, bellament situada vora 

l'antic cami de Sant Pau. Quan ens ni apro-

pem. ens plau adonar-nos que el trafec de 

cada dia encara no s'hi ha aturat. • 

El Triadu, esplèndidament, situada a la so

lana de la valí, i a gairebé 900 m d'altltud. 

és un exemple de vida i esperanca: hi 

conviuen tres generacions. • • 

l'antiga casa del Coll amb una data 
del segle XVII i a la seva vora Ter-
mita enrunada de Santa Magdalena, 
Can Diumal i Can Martinol (Mart i 
Noi) en aquest vessant, son encara 
habitades; no aixî el Bagatell, es-
caientment situada en estrep enlairat 
sobre la riera, amb bonica visiô de la 
vall. 

El molî de la Coromina, entaforat 
entre la riera i els pendents del Ta-
116, ténia l'era dalt el terrât, particu-
laritat digna d'esment per l'original 
emplaçament que demostra, si mes 
no, la solidesa de l'edificaciô. Fou 
abandonat fa divuit anys i el darrer 
que funcionà a la val l ; ara son mos-
tres enrunades d'una activitat de la 
quai aviat no quedarà a casa nostra 
mes que el record. 

La Canova, el Pages, de belles ar
cades, Can Xiribics, el Tomàs, amb 
gran pallissa vora la casa, son modes
tes i harmonioses masies situades 
en suau pendent sobre la riera a 
solana de la vall, que ens parlen 
d'una vida no gaire llunyana, amb élo
quent si lenci. 

Cal esmentar també en aquesta 
breu visiô de les masies de la Vall 
del Bac, l'antiga casa forta del Sit-
jar amb l'ermita romànica de Sant 
Bartomeu, que si bé queda fora dels 
l imits del municipi de la Vall de 
Bianya, i pertany, per tant, a Cam-
prodon, la seva situaciô geogràfica la 
inclou dins la Vall del Bac, a la quai 
esta abocada no lluny del torrent 
del Sitjar i sota el coll del mateix 
nom, antiga via de penetraciô a la 
vall des de Camprodon. 

Heus aci unes dades récents que 
donen idea del despoblament sofert 
per la vall en el transcurs dels dar-
rers anys, en els quais trobem que 
ténia els segûents habitants i cases 
ocupades: 

Cases 
Any Habitants ocupades 

1940 172 35 
1950 150 28 
1960 103 24 
1970 72 16 
1975 37 8 

Las cases que s'abandonaren entre 
1970 i 1975 foren les segûents: 

L'Hostal, El Ferrer, La Coromina, 
El Pages, Les Serres, La Canova, Xi
ribics i El Tomàs. 
i d'una manera no tan definit iva, si 
bé avui es poden considerar gairebé 
tancades, l'Apallador, el Coll i el 
Corral. 

Les masies enrunades, d'algunes 
de les quals no resten ni les parets, 
son difíci ls de situar. Així i tot en 
donem una relació, amb la situació 
aproximada al mapa adjunt. Ben se
gur que n'hi havia alguna mes de la 
qual ens manca noticia. 

Can Biel, Toralloles, La Teuleria. 
El Casot, La Rovirota, Les Barquere . 
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La casa de la Coromina, actualment desha

bitada, mostra una estructura massissa de 

casa important i ¡'atrevida i grácil arcada 

de la seva pallissa. Tf 

Mas Abat, La Molina, El Marrac, Les 
Fonts, El Molí de la Coma, La Case
ta i la Vora, Can Barracó ¡ El Quer. 

Algunes de les masies tancades 
comencen l'inevitable procés d'enru-
nament, d'altres están en bon estat i 
un nombre d'elles serveíxen per a 
tancar-hi el bestiar o bé están arren-
dades ( * ) : 

La Badosa de Dalt, Les Serres, El 
Mol inot, El Bagatell, La Canova ( * ) . 
El Pagès ( * ) , Xir ibics ( * ) , El Cor
ral [ * ) , L'Apallador, El Roe, Sant An-
dreu de Porreres, Llonganya, El Molí 
de la Coromina, La Coromina, El Molí 
de Xir ib ics, El Coli ( * ) , El Tomás ( * ) , 
La Torre ( * ) , L'Hostal ( * ) . El Fer
r e r ò . 

Vuit masies son actualment habi-
tades; és el caliu huma que encara 

avui podem trobar a la valí i que vol-
dríem —és d i f í c i l— que almenys 
aquest no es perdes mai: 

Can Martí Noi 
Can Diurnal 
Mas de I'Om 
La Badosa de Baix .. 
Can Maibosc 
El Triadú 
La Coma ' 
Llongarriu 

4 persones 
5 
6 
2 
6 
7 
4 
3 

Actualment, els propietaris de la 
vail del Bac, alguns tan allunyats dels 
problèmes de la val i , són d'Olot, 
Camprodon, Vilallonga de Ter i Bar
celona. 

Penetrar ara en el clos de la vali 
del Bac i recórrer els seus camins 

que lligaven en altres temps la vida 
dels habitants de les diverses ma
sies, ens infon una mena de respecte 
a un món ja esvaït, no gosem, com 
aquell qui diu, pertorbar el seu silen-
c¡ i ens e'sforcem d'imaginar, amb re-
cança, la vall de fa trenta anys, amb 
el seu tràfec, les sèves remors v i 
táis, els seus problèmes de l'esforç 
quotidià per a subsistir. 

Comunicacions 

La vall del Bac havia estat el cami 
normal de Camprodon a Olot abans 
del pas de la carretera a la vall de 
Bianya pel Capsacosta. Un dels ca
mins mes antics sembla que fou el 
que passant pel coll de Carrera se
guía cap a Castellar i Sant Joan les 

382 



El mas de l'Om, o Madelom segons la gent 

de la vall, és la primera que trobem baixant 

per la solana, a l'extrem occidental de la 

vall del Bac. Habitada, per una familia hos

pitalaria I oberta, han aconseguit darrera-

ment l'electricitat. • 

Fonts per l'obaga de la serra de Mal-
forat, encara que n'hi hagué un altre 
també important: és el que en temps 
del comtat de Besalú, travessava la 
vali del Bac tot venint de Camprodon 
pel coli del Sitjar, enfilava el coli de 
Carrera («Carraria»: via important, 
esmentada el 966) i seguint la ribera 
de Castellar de la Muntanya anava 
f ins a Castell fol l i t de la Roca. Avui 
aquest carni és una mala pista que 
arriba amb treballs fins a l'Hostal, 
des de Castell fol l i t . 

El carni d'obaga, ja esmentat, està 
sempre en mal estat i és usat sobre-
tot per treure'n la fusta. La vall del 
Bac s'unia també amb Olot per un an-
t ic carni ral: el que travessa la serra 
de Malforat pel coli de l'Aubarcadura 
i baixa tot seguit a la vall de Bianya. 

Actualment la vall comunica amb 
Sant Pau de Seguries per una pista 
que des del coli de Sant Pau s'enfon-
sa a la vall i la segueix per la solana. 
És possible que aquest plàcid carni 
que transcorre pel fons de la vall co-
incideixi en part amb l'antic carni ral 
de Sant Pau que unia Ripoll i Besalú. 
D'aquest carni veli en resta algun 
fragment que mante tot l'encant dels 
femps remots, com el que travessa 
la barrancada del torrent de Porreres, 
sota el Pagès, i salva el torrent per 
un pont medieval que encara es con
serva, cobert d'eura: és el pont del 
Pagès o dels Esquellerincs. Un altre 
pont, el de Llongarriu, amb la gràcia 
de la seva arcada medieval, ens tra
vessa la riera de la val l , sota el turó 
de Llongarriu. I el pont del Molinot, 
que s'esmenta davant aquesta casa i 
que avui ha desaparegut, i tants in-
drets i racons de la val l , i tants ca-
mins i caminets que unien les cases 
d'una banda a l'altra de la vall, molts 
ja desapareguts o tan esborrats que 
seguir-los és una cosa entretinguda i 
apassionant alhora. La vali té una al
tra sortida, la mes difíci l i abans 
prou trepit jada: el carni de bast que 
per l 'estret del Bodequer, era el pas 
de la vali del Bac cap a Beget, Pera 
i Oix. 

Es parla que antígament una em
presa volia fer passar el tramvia 
elèctric d'Olot a Camprodon per la 

vall del Bac, projecte que no es du-
gué a terme. Qui sap si aixô hagués 
contribuït a salvar la vall del seu 
progressiu aïllament. 

El futur de la Vall del Bac és molt 
incert, gairebé es pot dir que no sa-
bem si té futur. Adobar ara els ca-
mins potser fora massa tard, massa 
gent n'ha marxat i retornar-hi di f ic i 1-
ment és possible. Perô caldria inten-
tar una mil lora, per aquells que en-
cara hi son. És un racô que sembla 
fora del mon actual, un recés de pau 
aturat i si lenciôs, i si la vida natural 
no ha de tornar-hi câldria aleshores 
vet l lar també per la seva integritat, 
ja que allô que hi resta, masies i es-
glesioles foses en el paisatge i en el 
marc on un dia visqueren, mereix tôt 
el respecte. 

* Durant molt de temps es cregué 
errôniament que aquest fogatge corres-
ponia ai 1359 i era fet a I epoca de Pere 
el Cerimoniôs. Dades facilitades per Jo-
sep Iglésies. 
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Sant Joan de l'Erm en el Centenari del 
Centre Excursionista de Catalunya: 
set anys de perspectiva 
per: J o a n E r m 

1. Moti vació 

Sant Joan de l'Erm, ha estât la con-
seqiiència lògica de la nécessitât que 
Tesqui de fons, tant a nivell tur ist ic 
com competi t iu, tenia de trobar un 
Hoc adéquat per a la seva practica, 
ja que fins a Tany 1967 es practicava 
a remóle de les estacions alpines 
d'esqui que, òbviament, teñen unes 
caractéristiques ben diferents de les 
necessàries per a la práctica del fons. 

No és, dones, estrany que el fe-
nomen que s'ha donat en els ult ims 
anys en els Alps, on Tafluència de 
practicants de Tesqui de fons s'ha 
incrementat d'una manera imprevisi
ble, aquí, a pocs quilòmetres de dis
tancia, sigui pràcticament descone-
gut. 4 

Cada especialitat requereix les sè
ves condicions, i les que requereix 
el fons, son amplíes valls o suaus 
muntanyes amb boscos, contrària-
ment a les costerudes pistes alpi
nes. Llocs amb les caractéristiques 
abans esmentades, si bé son menys 
abundants als Pirineus que no als 
Alps, o mes encara, que a Escandi-
nàvia, Rùssia o America del Nord, no 
per això són inexistens a la nostra 
geografia. 

Era previ, abans que res i per a 
poder començar una promoció real i 
cohérent de Tesqui nòrdic, trobar el 
millor Hoc on es pogués practicar 
adequadament; en cas contrari , tots 
els esforços serien novament inúti ls. 

Una altra vegada, el Centre Excur
sionista de Catalunya, club degà de 
Tesqui i la muntanya, va donar el pri
mer pas en el nostre país, en buscar 
el Hoc mes adéquat de la nostra geo
grafia on Tesqui nòrdic tingues les 
mil lors cóndícions per a practicar-se. 
La recerca no era fàci l , a causa de 
les diferents caractéristiques de neu, 
vegetació, relleu, aleada, extensió, 
età., que havien de coincidir conjun-
tament en el Hoc. Però gracies als 
amplis- coneíxements de Tesqui, de 
la geografia catalana i de la penin
sular deis corredors de Tequip de 
fons del CEC, així com dels dife
rents coneíxements científ ics o tèc-
nics que per la seva professió tenien 

alguns d'ells, només després d'un 
any de continuats estudis va arribar
se a una conclusió unanime: Els bos
cos que rodegen Termita de Sant 
Joan de l'Erm, entre la Seu d'Urgell 
i Sort, són clarament el Hoc mes adé
quat, tant a Catalunya com a la pe
nínsula per a la práctica de Tesqui de 
fons. A mes, és Túnic Hoc de la pe
nínsula amb unes qualitats que per-
metin de comparar-lo (llevat de la se-
va extensió) a qualsevol dels mil lors 
llocs del països nôrdics, América del 
Nord o els Alps, on es practica Tes
qui de fons duna manera massiva. 

Afortunadament per a Catalunya, 
Sant Joan de l'Erm dista 150 Km de 
les ciutats de Lleida i Girona, i 200 
de Barcelona i Tarragona, la quai co
sa el fa cômodament assequible en 
menys de quatre hores a tota una re
gió amb mes de vuit mil ions d'ha
bitants. 

El descobriment de Sant Joan de 
l'Erm pel que fa a Tesqui, va aportar, 
implícitament, al coneixement de 
molts altres llocs de la península adé
quats per a la práctica de Tesqui de 
fons, i que poden ésser en un futur, 
per a Catalunya mateix o per a d'al-
tres régions d'Espanya, altres Hoc de 
promoció de Tesqui de fons. Esmen-
tem-ne alguns que, entre molts al
tres, van ésser detingudament estu
diáis per a poder escoll ir Sant Joan 
com el millor de tots. 

La Guardia D'Ares i Taus (Bou-
mor t ) . 

Las Paules i Espes (Turbón). 
Pla de Béret ¡ Valí de Tredós (Valí 

d 'Aran). 
Valles del Goluso i Escarra (Valle 

de Tena). 
Sierra de Abodi i Pierre de Sant 

Mart in (Navarra). 
San Emiliano i Víllablino (León). 
Així com altres llocs de les provîn

mes de Soria i Avi la. 
Obviament, aquests últ ims queien 

massa lluny perqué els esquiadors 
catalans hi poguessin pensar, pero, 
amb tot, van ésser estudiáis amb una 
mentalitat molt propia del Centre: 
pensant que altres régions, pot ser 
en un futur, se'n poguessin aprofitar. 
Fins i to t els Covennes, al migdia de 

Franca, a menys de 400 Km de Bar
celona (com Candanchú o Sallent de 
Gallego), van ésser considerats. La 
notable distancia i el fe t de pertà-
nyer a un altre país van excloure 
aviat aquesta magnífica regió, pero 
és molt signifícatiu que gaírebé 8 
anys després ens arribi la noticia 
que el fons s'esta promocionant énor
mément en aquesta regió en qué ja 
hi ha milers de practicants i comen-
cen a funcionar moites estacions on 
es practica exclusívament Tesqui 
nórdic. 

Amb aquest estât de coses, a prin
cipe de 1968 només s'estava iniciant 
un llarg camí, que calia recorrer amb 
rapidesa, per a la qual cosa era previ 
confeccionar un estudi molt intensiu 
i particular de la zona a f i de plani
ficar convenientment les futures ac-
tuacions. 

2. Primeres activitats 

La primera visita efectuada a Sant 
Joan de TErm va ésser en ocasió 
d'unes testes de Pasqua. El 10 d'abril 
de 1968, esquiadors de fons recor-
rien per primera vegada els boscos 
de Sant Joan de TErm, fent de la casa 
forestal de Pallerols el seu centre 
d'inspeccíó. La neu hi aparexia abun-
dant per sobre dels 1.600 metres. Aca-
bades les vacances i, de tornada a 
peu cap a la Seu d'Urgell, les indu-
mentàries dels fondistes, tan estra-
folàries als ulls dels habitants de la 
zona va fer que aquests desapare-
guessin sistemàticament dins de ca
sa, cada vegada que els esquiadors 
hi passaven a prop. 

La segona visita no s'hi va efec
tuar f ins a Testiu, per tenir la segu-
retat que la neu no seria obstacle als 
estudis topogràfics que s'hi van co
mençar i que es prolongaren durant 
tot Testiu. Es va iniciar el mapa de 
la regió, la localitzacíó i el mesura-
ment de camíns i carreteres fores
táis, que al f inal de Testiu totalitza-
ven mes de 150 Km, així com estu
dis sobre la f lora i la fauna de la 
zona. Un pet i t equip météorologie 

va començar a proporcionar les prime
res dades climatiques directes de la 
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zona. A l mateix temps, a Barcelona, 
s'apllcaven a la zona tota una sèrie 
de coneixements cient i f ics per a pre
dir amb una exactitud màxima les ja 
optimistes condicions de neu de la 
zona. 

Acabat l 'estiu, I amb el parentesi 
de la tardor, a primers de desembre 
els esquiadors del Centre es van tro-
bar amb uns boscos completament 
coberts d'una neu amb optimes con
dicions, característica que, venturosa-
ment, una i altra vegada es repetía 
d'una manera invariable a cada nova 
visi ta. La frequència de les visites 
tenia doble motivacíó: el reconeixe-
ment d'un circuit de 10 Km, on s'hau-

rien de celebrar els campionats de 
Barcelona 1969, prova amb la qual el 
C.E.C. pensava donar a conéixer a 
tots els esquiador catalans el seu 
descobriment i, sobretot, que les es-
quiades a Sant Joan de l'Erm fessin 
recordar vivament altres llocs que, 
com els existents ais paísos escan-
dinaus quedavan a molts milers de 
quilómetres al nord. 

Les previsíons, pero, no van ésser 
exactes, perqué la falta general de 
neu durant l 'hivern, que no va afec
tar Sant Joan de l'Erm, va canviar-les 
molt favorablement. Amb ocasió deis 
campionats de Catalunya, per tal 
d'assístir-hi, les visites a Sant Joan 

havien quedat en suspens, perô per 
molt poc temps, perqué la primera 
cursa, la de 15 qui lómetres, es va 
correr a la Molina en unes condicions 
que es recordaran molts anys: her
bes i pedrés gaírebé en la mateíxa 
proporció que l'escassa neu, i el fet 
que l'escassetat de neu s'incremen-
tés dia a dia, va aconsellar f inaiment 
de suspendre la cursa de 30 Km, pro
gramada per a mes endavant, termini 
en el qual el C.E.C. es va ofer i r a 
l'A.E. Icaria, organizadora de la pro-
va, a marcar-la a Sant Joan de l'Erm i 
evitar la seva suspensió. 

Així , el 23 de gener de 1969, amb 
els campionats de Catalunya de 30 

385 



quilómetres, ¡ no amb els de Barce
lona com estava previst, es celebra 
la primera cursa a Sant Joan de l'Erm. 
Aquesta acció va representar, com ha 
estât fréquent posteriorment, un se
rios sacrif ici per a diversos corre-
dors del C.E.C., que a conseqüencia 
deis esforços del marcatge, o no van 
correr la cursa o es van veure obli
gáis a retirar-se; pero l'exit de la 
cursa els va compensar plenament. 
La manca de neu, que era general a 
tot el país, va fer arribar participants 
d'altres régions, de l'equip nacional, 
i de la Guardia Civ i l , desitjosos de 
poder correr una cursa. L'endemà, a 
tots el ambients de fons del país co-
mençava a parlar-se deis boscos de 
Sant Joan de l'Erm. 

Les proves de fons del campionat 
de Barcelona van ésser un nou èxit, 
rao per la qual, f inalment, la Federa
d o Catalana, que havia anat ajornant 
els relleus 3 x 10, espérant una millo-
ra de les condicions de la neu, va 
decidir-se a fer-los a Sant Joan de 
l'Erm l'últim diumenge de marc, gra
cies a la sempre desinteressada col-
laboració del C.E.C. Les prévisions 
sobre les extraordinàries condicions 
de neu de la zona, començaven a és
ser comprovades. La celebrado a Sant 
Joan de l'Erm de proves, entrena-
ments o cursos d'esquí, inicialment 
programáis a altres llocs de la geo
grafía catalana i peninsular, on la 
manca de neu no ho ha permès, s'ha 
repetit ben sovint en els hiverns 
posteriors. Contràriament, f ins avui, 
cap de les curses programades a Sant 
Joan no ha hagut de ser suspesa o 
ajornada per rao de la neu, sino que 
en diverses ocasions competicions i 
cursets d'esquí s'han hagut de cele
brar en els po6les immédiats a Sant 
Joan de l'Erm (Sant Andreu 1.330 m, 
Santa Creu 1.280 m d'alçada) per l'a-
bundància de neu existent a les habi
tuais zones de la Basseta i vall de 
Sant Miquel. 

En el curt termini de temps de la 
celebrado d'aquestes tres curses 
l'any 1969, el fons de Catalunya va ex
perimentar un gir ¡nesperat, ja que 
anteriorment la Molina era la capital 
inamovible de Tesqui cátala, de tal 

manera que les prévisions i projec-
tes que sobre Sant Joan de l'Erm 
començaven a proclamar alguns cor-
redors del C.E.C, com a futur subs
t i tut de la Molina, van ésser acollits 
per tothom com a clarament i r rea l i 
zables; pero en un sol mes, aqüestes 
opinions no solament van canviar si
no que ja tothom era conscient que 
Sant Joan de l'Erm havia ja comen-
çat a ésser la capital de Tesqui de 
fons a Catalunya i a Espanya. Els ar
guments dels que veien aquest futur 
en Sant Joan de l'Erm es van fer pe
t i ts per un argument superior: el que 
eis mateixos boscos van oferir als 
qui els van conèixer. 

3. El dossier 

L'eufôria dels anterlors esdeveni-
ments no va fer oblidar els estudis, 
que es van prolongar durant la prima
vera, perqué f inalment, el mes de ju-
liol de 1969, n'aparegués un impor
tant resum, que va ésser l'anomenat 
dossier, molt divulgat, ja que direc-
tament o indirectament s'ha anat pu
b l i a n t parcialment en nombroses re
vistes i diarís. 

El dossier era a la vegada un re
cul! dels estudis realitzats, dels pro-
jectes previstos, així com una clara 
programació de la tasca a emprendre 
per realitzar-los. El temps ha permès 
apreciar la importancia d'aquest tre-
ball, així com la seva Seriosität, exac
t i tud i l'ait nivell de coneixements 
esportius i científ ics uti l ítzats. En el 
contingut del dossier mereix desta
carse , d'entre eis estudis, el mapa 
topogràfic amb les pistes forestáis 
seguides i, sobretot, el mapa de neu, 
en el qual, sobre un mapa topogràfic 
corresponent a la fracció de 120 qui
lômetres quadrats de boscos estu
diáis, se superposaven les corbes que 
recomen els llocs amb una mateixa 
durada de la neu, i el valor en mesos 
i dies d'aquesta durada. La coinciden
cia d'aquestes prévisions en els va-
lors mesurais en els anys 1968 a 1975 
és total i admirable. 

Els projectes previstos podem re-
sumir-los en unes frases dels mateix 
dossier que donen una idea clara del 

que es pretén: «Convertir els boscos 
de Sant Joan de l'Erm en un Hoc 
ideal per a l'esport i el descans en la 
naturalesa, en particular per a la 
práctica de Tesqui nordic (fons i 
salts) a l 'hivern, i d'altres molts es-
ports a l'estiu». La ¡dea està ben 
lluny de pensar exclusivament en un 
Hoc on dur a terme les competicions 
d'esquí de fons, activitat que és ne
mes una d'entre moltes de mes gene
ráis. Una distutida opinló 'era Tex-
clusió d'aquesta idea genèrica, de 
Tesqui de descens, per la rao que 
interfería notablement totes les al
tres possibil i tats a canvi de pobres 
aportacions. És a dir, exist int innu
merables llocs al Pirineu amb unes 
condicions per a Tesqui de descens 
molt superiors a les de Sant Joan 
de l'Erm, caracteritzat per pocs des-
nivells que no Tafavoreixen gens, fo
ra molt t r is t destrossar aquest bosc 
de característiques úniques en el 
país, per donar pas a una es tado de 
descens que no podria passar mai de 
mediocre. Només fent cada cosa al 
seu Hoc, n'hi ha per a tothom. La 
discussió radicava de Topinló que 
una estado no alpina no seria mai 
rendable ni viable, però les expe
riencias cada dia mes nombroses so
bre aquesta qüestió en llocs tan prò-
xims com els Alps o els mateixos Pi-
rineus Francesos, desvirtúen contí-
nuament aquesta opinió. 

La programació o escalonament de 
realitzacions immediates per aconse
guir d'arríbar amb el temps a la idea 
anteriorment exposada, era ben espe
cífica, però sobretot coherent, amb 
els redui'ts mitjans de qué es dispo
sava per a aconseguir-ho. Detallem a 
continuació la programació immedia
ta tal com la proposava el dossier: 

1) Celebrar el màxim nombre de 
curses regionals (abans d'arribar el 
dossier a la impremta ja se n'havien 
celebrai t res ) . 

2) Celebrar els Campionats d'Es-
panya d'esquí nórdic de Tany 1971 (o 
sigui, a 18 mesos v is ta) . 

3) Arranjar la casa forestal de 
Pallerols per a poder albergar unes 
30 persones i aconseguir el permís 
per a la seva uti l i tzació. 
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L'esplèndid bosc de Sant Joan de l'Erm, 

amb la seva generosa capa de neu hi

vernal. • 

4) Aconseguir l'obertura d'algu-
nes pistes convenients per al traçât 
de circuits. 

5} Adquir ir una mà.quina oruga 
per a la preparació de les pistes 
d'esquî a l 'hivern. 

6) Construcció d'un trampol i re-
glamentari per a competició de salts, 
que seria precedit per un de mes pe
t i t d' iniciació. 

7) Construcció, per part d'entitats 
i societats, dels necessaris albergs 
i hôtels. 

Com que el C.E.C, és un club i no 
una empresa de promoció o inversió, 
ealia treure prof i t de les possibi l i tats 
esportives i socials de l 'entitat, per 
donar a conèixer les excepcionals ca
ractéristiques de Sant Joan de l'Erm 
i aconseguir, per mitjà de les auto-
ritats pertinents, la realització de la 
idea proposada. L'empresa s'intuïa, 
per tant, llarga i laboriosa, però no 
impossible. En principi, el dossier va 
èsser per a molts una pura expressió 
utopica, però amb el pas dels anys 
i d'una manera oposada el dossier va 
anar adquirint un aire gairebé profè-
t ic. La comoditat que sempre repre
sente creuar-se de braços, la visió 
parcialista de l'esqui amb un desco-

SANTJOAM DE L'ERM 

Aleada A parici ó i Fosa 
de la neu 

Durado de la neu 
Dies fiesos 

Mit jana del gruix 
de la neu 

VaLors proposats l'an y 1968 

2100 1 Nov. 1 Junq 210 

1900 15 Mov. 5Maig 170 

1700 5 Des. 15 Abril 130 

Mitjana dels valors mesurats els darrers vuit anys. 

Z100 8 Nov. 1Juny 202 

1900 27 Mov. 6 Maig 161 

1700 3 Des. 17Abril 134 

7 

5 7 

4 ' 3 

6 7 

5'4 

4 ' 5 

100 cms. 

80 cms. 

50 cms. 

110 cms. 

85 cms. 

60 cms. 
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neixement considerable de parts 
essencials d'ell, el desconeixement 
de la qualitat humana deis socis del 
C.E.C. i, en alguns casos la inevitable 
enveja, va fer que, lamentablement, 
exist issin persones que no hi coHa-
boressin, i f ins i tôt que arribessin a 
posar-hi inconvénients i di f icultats. 

El C.E.C, amb la idea que el conei-
xement de Sant Joan de l'Erm no que-
dés restr ingit , sino que se'n pogues-
sin aprofitar el màxim de persones i 
entitats, va posar especial interés en 
la divulgació del dossier: enviant-lo 
ais estaments oficiáis i socials que hi 
poguessin tenir alguna relació i, évi
demment, a les Federacions Catala
na i Espanyola d'esqui, a les regio-
nals i a nombrosos clubs d'esqui. 

4. La promoció de Tesqui de fons 

El dossier proposava una actuació 
ben concreta per al desenvolupament 
de Sant Joan de l'Erm com a estació 
d'hivern i d'estiu, pero abans d'ex-
plicar les realitzacions que s'han anat 
portant a terme d'acord amb aquesta 
programado cal pensar que la idea 
fonamental era la promoció de l'es-
port, especialment Tesqui, per la qual 
cosa Sant Joan de TErm era simple
ment el principal mitjà per a aconse-
guir-ho, i per aixô donarem pas, pri-
merament, a les activitats esportives 
i humanes realitzades peí C.E.C. a la 
comarca de TUrgellet, abans que les 
realitzacions materials a Sant Joan 
de TErm. 

LA DESCOBERTA DEL FONS 
ALS NATI US 

Els primers esforeos van anar en
camináis a crear una sensibil ització 
en l'home de la comarca que, per la 
seva proximitat, podia gaudir al mà
xim de les possibil i tats potenciáis de 
la zona. És així com els joves de la 
comarca començaven a veure en Tes-
port un esplai, i a tenir oportunitat 
de prendre contacte amb un esport 
tan encisador i atractiu com el fons. 
Tôt aixô no naixia per art d'encanta-
ment sino per Tesforç d'un equip 
d'homes que estaven donant tots els 

seus coneixements per a fomentar 
des del començament una afició i una 
inquietud que era encara morta entre 
tots els natius de la comarca de TUr
gellet. Els homes i Tentitat per a 
aconseguir tôt aixô ja exist ien. Només 
feia falta fer-la funcionar ordenada-
ment per a treure'n un substanciós 
profit a curt termin l . 

LES IMPORTACIONS DE MATERIAL 

Un deis problèmes bàsics que im
pedia el desenvolupament del fons 
era el de la inexistencia de materia! 
en el mercat nacional. Només algu-
nes botigues oferien rara vegada poc 
mes de 4 o 5 pareils d'esquís i no 
de la qualitat mes adequada: tots 
eren de competició i cap d'ells per a 
Tus del tur ista o esquiador normal. 
Gracies ais contactes deis membres 
del C.E.C. i els seus coneixements 
técnics es va efectuar la importació 
de material d'esqui de la mil lor qua
litat. La primera importació va fer-se 
en vistes de la temporada 1969-1970, 
amb 30 esquís de competició ¡ 20 de 
tur isme per a la promoció, amb els 
corresponents accessoris (basions, 
ceres, etc. ) . Aquests 20 pareils d'es
quís, quantítat que ara sembla míni
ma, va ésser una venturosa aportado 
al decreixent estoc de material del 
C.E.C, que en total va disposar du
rant la temporada de 40 equips com
plets d'esqui, deis quais la meitat 
van ésser regalats en el transcurs de 
la temporada. 

L'any següent el nombre d'esquís 
importât va ésser de 305 pareils, per
qué poguessin beneficíar-se'n els al-
tres clubs catalans. Un avene écono
mie per part de la Federado Catala
na d'Esquí va possibil i tar Toperació. 
El material de competició va ésser 
venut a url preu de cost, que era la 
meitat del preu habitual, mentre que 
la resta va repartir-se per a promo
ció, proporcionalment a les nécessi
tais i activitats programades. Nova-
ment, del material destinât a TUrge
llet, una bona part va ésser regalat 
ais joves amb mes aptitud o interés 
per Tesqui. 

La temporada 1971-72 es va creure 

convenient deixar definit ivament en 
mans de la Federado aquesta opera
d o , ja que transcendía l'actuació del 
C.E.C., i al qual representava una tor
ta càrrega económica. El t r is t résul
tat va ésser que la importació es va 
reduir a 140 equips d'esqui, que la 
Federació va repartir entre els clubs, 
a excepció del C.E.C, al qual no se'n 
va destinar cap. Aixô va marcar, a 
mes, el final de les importacions amb 
un deis mes importants fabricants 
del món. Llevat d'alguna excepció, 
les ceres van experimentar un pro
cès similar. Davant d'aquestes cir
cunstancies, a començament de de-
sembre de 1971, el C.E.C va tramitar 
en breus dies una solució d'emergén-
cia a través de comerciants andor
rans i els servéis de frontera, per 
cobrir les creixents nécessitais de 
TUrgellet. Amb no poques dif icultats 
van arribar a aconseguir-se gairebé 
un centenar de jocs d'esqui i apre-
ciables quantitats de ceres. D'aques-
ta manera, el dia 15 del mateix mes 
va començar a Lies de Cerdanya una 
inínterrompuda successió de cursets 
de promoció organítzats peí C.E.C. la 
temporada 1971-72. 

En les següents temporades la im
portació de material no ha t ingut con-
tinu'itat, pero el résultat de les impor
tacions iníciades peí C.E.C. l'any 1969 
ha tingut una importantíssíma conse-
qüéncia: el material de fons, tant de 
competició com de tur isme, esta pré
sent en gran abundancia ¡ a uns preus 
raonables a totes las botigues del 
Prlncipat d'Andorra; els nombrosos 
compradors son tant persones de 
TUrgellet com de Barcelona, la qual 
cosa és un d a r reflex que la promo
ció ha estât real. Aviu dia, to t Cata
lunya té la possibíl i tat d'adquirir un 
material que poc anys enrera només 
era a Tabast de Telite de corredors 
del C.E.C, gracies a les sèves fré
quents sortides a Testranger. 

L'ESCOLA D'ESQUÍ DE FONS I ELS 
CURSETS 

La ¡dea del C.E.C. era clara ¡ ben 
diferent de la que es tenia en altres 
estaments: Promoure Tesqui perqué 
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El carni de les Valletes, a Sant Joan de 

l'Erm. • 

la gent el practiquin pel sol plaer de 
fer-ho, no formar corredors. Els cor-
redors han d'esser una conseqüéncia 
lògica i segons un procès natural de 
la promoció global que és més impor
tant. 

El primer curset de promoció efec-
tuat a Sant Joan de l'Erm va esser 
el de Nadal i Reis dels anys 1969-70, 
amb 30 participants, tots ells de I'Ur-
gellet, que diàriament anavan a Sant 
Joan (vali de Sant Miquel) amb au
tocar, (.'experiencia va repetir-se no-

vament per Pasqua de 1970 amb igual 
nombre d'assistents. 

La temporada seguent, tôt i la gran 
felna que representava la preparaciô 
dels Campionats d'Espanya de 1971, 
el C.E.C. no va oblidar la promociô 
de l'Urgellet, i va efectuar el curs de 
Nadal i Reis malgrat els grans pro
blèmes de neu i fred que per aque-
Iles dates tenien coHapsada gran part 
de la regiô catalana. L'assistència va 
ésser de 40 cursetites i es va realit-
zar al pla de la Basseta, corn tots els 

posteriors. La setmana anterior, ais 
campionats nacionals, la F.C.E. va or
ganizar els entrenament&dels corre
dors catalans sota la direcció d'uns 
corredors del C.E.C. Un nou curset 
de promoció, que es va l imitar a 30 
cursetistes a causa de les disminuïdes 
possibi l i tats humanes del C.E.C. des
prés d'una temporada tan activa, es 
va efectuar a les vacances de Pas
qua. No contents amb tôt aixô, dos 
corredors del Centre s'havien fet car
ree d'un altre curset organitzat a la 
valí de Boí per la F.C.E. durant les 
vacances del Nadal, amb la quai cosa 
la promoció efectuada directament o 
indirectament pel C.E.C. la tempora
da 1970-71, va representar el 85 % de 
l'efectuada a tôt Catalunya. Corn a 
contrast, direm que f ins a l'any 1968 
tota la promoció que s'efectuava a 
Catalunya era un curset anual amb 
menys de 20 participants, dels quais 
la majoria eren els mateixos corre
dors. No és, dones, d'estranyar que 
gracies a aquest incrément i a labo-
rioses gestions efectuades, la sub-
venció de la F.E.D.E. a la F.C.E. en 
concepte de la promoció del fons per 
a joves entre 14 i 20 anys, aixi corn 
en concepte de foment d'esqui per a 
menors de 14 anys, arribes a quadru-
plicar-se en un sol any (1971-72). El 
pressupot del C.E.C. per a la promo
ció, la temporada 1970-71 havia estât 
de 300.000 pessetes, de les quais la 
meitat havien estât sufragades per la 
propia caixa del C.E.C. 

Durant la temporada 1971-72, tôt 
l ' interès era per aconseguir una pro
moció dif init iva de Tesqui de fons, 
després de la gran ressonàncla que 
havien proporcionat els Campionats 
d'Espanya 1971. Es pretenia instaurar 
una escola d'esqui de fons d'una ma
nera regular, durant tôt l 'hivern, a 
Sant Joan de l'Erm. En pr incipi , un 
professor f ix i quatre auxil iars, cobri-
rien les necessitats de promoció, 
d'ensenyament de l ' incipient tur isme 
i d'entrenament de corredors. Van es-
tablir-se laborioses gestions amb els 
coHegis de la Seu d'Urqell , ciutat 
amb un cens de gairebé 3.000 esco-
lars, i gracies a la mediado de l'Ajun-
tament i les entitats de la comarca, 
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Promoció de /'esquí nórdic per ais Infants, 

realitzat a Sant Joan de l'Erm. • 

La tasca de promoció esportiva realitzada 

peí C, E. C. a Sant Joan de l'Erm es reflec-

teix en la presencia del joventde l'Urgellet. 

donant una nova prova de la seva in
substituible aportado, va aconseguir-
se que dos dies a la setmana, a part 
del diumenge, els escolars de la Seu 
d'Urgell anessin a rebre classes d'es-
quí. Novament, un projecte que molts 
condemnaven al fracas va tenir un 
exit molt superior al previsible per 
tractar-se del primer any de funcio-
nament. Però abans d'iniciar els cur-
sets de Sant Joan de l'Erm, el Cen
tre, a instàncies de l 'Ajuntament de 
Lies i amb la seva ajuda, va progra
mar un altre curset en aquest beli 
racó, que l imita l 'Urgellet i la Cer-
danya i que disposa d'adequats parat-
ges on practicar el fons. El curset va 
celebrar-se la setmana del 19 al 24 
de desembre amb l'assistència de 40 
nois de Lies i municipis ve'ins. 
Aquest va èsser el primer curset 
d'esquí que s'hi ha realitzat, i que va 
començar a obrir les esperances 
d'aquells habitants de cara a Tesqui. 
Lamentablement, un grup de persones 
va provocar una sèrie d'equívocs I 
malentesos entre el Centre i l 'Ajun
tament, per la qual cosa el Centre va 
retirar-se discretament de Lies a f i 
d'evitar problèmes que no haguessin 
bénéficiât gens Tesqui. El C.E.C, la
menta aqüestes competències absur
des, i sobretot que els résultats mai 
no siguin posit ius, tal com els anys 

están deixant veure clarament, ja que 
Lies podria ésser, dintre de les sèves 
possibi l i tats un altre Hoc on practicar 
adequadament Tesqui de fons. 

A cont inuado, a Sant Joan de l'Erm 
els cursets es van succeir ininterrom-
pudament. El de Nadal i Reis va re
gistrar una part ic ipado record, amb 
mes de 100 esquiadors; els cursets 
escolars, que van durar tôt Thivern 
t ingueren una assistència mitjana de 
30 esquiadors dlaris; el de Pasqua al 
quai van assistir 60 esquiadors, a part 
de les persones que ja hi començaven 
a pujar espontàniament, i esmentem 
f inalment un altre curset de promo
ció entre universitaris, que es va au
to f inança i 

Tôt i la gran tasca duta a terme, 
les di f icul tats va ésser molt fré
quents: en Tordre économie, el 
C.E.C., al quai la seva Secció d'Esquí 
havia provocat, amb la promoció de 
l'Urgellet, un serios déf ic i t écono
mie, no estava en condicions d'aug-
mentar-lo. Només després de moites 
i di f icultoses gestions, va aconseguir-
se que la F.C.E. passés al Centre una 
petita part de les subvencions que 
havia rebut de la F.E.D.E. per a pro
moció, i que al capdavall havia estât 

deguda als cursets efectuats amb an-
teriotat pel C.E.C, i als programats 
per al futur. Aquesta subvenció, que 
va arribar justament per als honora-
ris del professor t i tular, a mes, va 
ser concedida amb la condicio que 
aquest professor efectúes els marcat-
ges i els entrenaments de la Federa
do Catalana. Per sort, els ajunta-
ments de la zona van ésser novament 
els que amb una nova subvenció van 
possibi l i tar la desinteressada tasca 
del C.E.C., que va duplicar Tefectua-
da l'any anterior. 

Un altre problema va ésser créât 
pel professor que havia contractât el 
C.E.C.: Alejandro Valbuena, un dels 
mil lors corredors nacionals, que va 
desdir-se a Túltim moment per deter-
minades pressions que preferim obli-
dar. Va ocupar el seu Hoc un corre
dor del C.E.C., que va haver de dei-
xar la teina per aixi evitar que no es 
portés a terme Textens programa de 
promoció. Després d'això, el Centre 
va fer venir un altre membre de Te-
quip nacional, Emiliano Morlans, per 
al curset de Pasqua, amb vistes que 
l'any següent ocupes la plaça de Val
buena. Aquesta gestió no va servir 
de res perqué la temporada següent 
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el CE.С. no va rebre cap ajuda de la 
F.CE. per a continuar la promoció a 
l'Urgellet. Evidentment, aquest orga
nisme, la f undó del quai és repre
sentar els clubs de la regió i fer pro
ductives les subvencions que a tra
vés de la F.E.D.E. concedeix la D.N.D., 
disposava novament de subvencions 
économiques per a promoció, com a 
conseqüéncia dels cursets realitzats 
la temporada 1971-72, entre els quais 
els organitzats peí C.E.C., havien re
présentât el 90 % deis efectuáis a 
Catalunya, i la tercera part de la to
tal del país, pel que fa a fons. 

Així , a la temporada 1972-73, no es 
va poder efectuar la repet ido dels 
cursets de l'anterior, els quais anaven 
encaminats a donar oportunitat als 
escolars de l 'Urgellet a aprendre a 
esquiar en els mesos d'hivern, com 
una activitat académica mes dintre de 
la seva formado. Les concessions 
que per a aixô havia aconseguit el 
Centre dels collegis, i que estaven 
previstes d'ampliar-se considérable
ment a la vista dels bons résultats 
aconseguits en el primer any, no es 
van poder aprofitar. Sensé la impor
tant ajuda federativa, els preus que 
havien de satisfer els cursetistes aug-
mentaven el 75 % del cost real de 
les despeses (transport, dinar, ma
ter ial , professorat, etc.) , preu que no 
cabia dintre de la majoria dels pres-
supostos extraescolars de les fami
lles, ja que el curset hauria repré
sentât mes de 24 jornades d'esqui 
per a cada cursetista. És intéressant 
de fer constar que la F.E.D.E., en el 
curs 1972-73 va començar a promou-
re i subvencionar les operacions 
«Aguilucho», que consistien a r ea l i 
zar un curset de promoció durant tôt 
l'hivern entre escolars rurals que es 
feien residir en una es tado de neu 
durant un sol mes o be hi anaven 
uns quants dies a la setmana si Tes
t ado era prou a prop. A Catalunya 
s'ha realitzat un d'aquests cursets en 
la modalitat de fons (Berga, 1974) 
pero la iniciativa del Centre, que 
s'havia anticipât a la de la F.E.D.E., 
no va ésser tinguda en compte ni en 
aquesta ocasió tan propicia per a 
continuar la important tasca comen-

çada, si hagués pogut disposar de les 
subvencions suplementàries d'aques-
tes operacions «Aguilucho». 

La incipient idea de l'escola d'es
qui que només necessitava alguna 
temporada més per a començar a au
tof inançasse i poder funcionar per 
ella sola, ha quedat de moment en 
suspens. Una escola d'esquí de fons 
és una de les condicions indispensa
bles per a la seva real promoció. El 
C.E.C, fundador de l'Escola Espanyo-
la d'Esquí A lp i fa més de 50 anys, va 
intentar fer el mateix amb la d'esquí 
nórdic. Implícitament, la fundado ha 
estât ja un fet, els centenars de per
sones que ordenadament han après a 
esquiar i continúen fent-ho en son 
una prova, però el desinterés de l'or
ganisme que més hauria d'haver aju-
dat la iniciativa ha fet que l'escola no 
tingui una presencia física i oficial 
de moment. 

La conseqüéncia va ésser que en la 
temporada 72-73, la promoció efec
tuada dintre de la Federació Catalana 
no va arribar a representar la meitat 
de la que el Centre havia efectuat 
l'anterior temporada. Afortunada-
ment, la promoció d'anys anteriors 
ja havia donat els seus frui ts, perqué 
un gran nombre d'esquiadors de l'Ur
gellet, amb material propi, anavan a 
Sant Joan de l'Erm, Andorra o altres 
llocs a fer fons espontàniament. La 
práctica real de Tesqui de fons del 
nostre país era ja un fet . 

Durant les temporades 72-73 i se-
güents, el Centre, però, ha organitzat 
per mans de la seva delegació a l'Ur
gellet els habituais cursets de Nadal 
i Reis, i de Pasqua. 

FORMACIÓ I ENTRENAMENT 
DE CORREDORS 

L'aparició de nous corredors ha es
tât una conseqüéncia lògica i espon-
tània de la promoció de Tesqui. Des 
del primer curset de promoció fet 
entre els joves de l 'Urgellet, ha estât 
continua l'aparició d'esquiadors amb 
mentali tat competit iva i qualítats per 
a ella, que amb el temps han esde-
vingut corredors de classe. 

Amb pocs anys Tequip de corre

dors del C.E.C, que estava intégrât 
per persones de Barcelona o ciutats 
próximes, ha sofert un gran canvi i 
actualment es compon en gran part 
per persones nascudes a l 'Urgellet. 
L' îdaparadora superioritat ja tradi
cional del C.E.C. en les curses cata
lanes i l ' implícit reconeixement del 
C.E.C. com a primer club de fons del 
país, s'han vist encara més incre
mentáis per aixô. Corredors com Fu-
nollet, Guilló, Giró, Maternales, Dal-
mau, Fernández, etc., entrenats en 
tôt moment pels seus companys de 
club, ja han aconseguit "nombrosos 
tí tols regionals i nacionals en dife-
rents catégories. Aixô només és el 
començament, ja que la seva poca 
edat (cap d'ells no arriba als 25 anys 
a partir dels quals, ¡ f ins als 35 o 
més, el corredor de fons está en la 
seva millor edat) permet esperar-ho. 

Aquesta tasca s'ha ampliat a d'al-
tres clubs, ja que els pocs corredors 
que sense ésser del C.E.C. f iguren 
actualment entre els mil lors de Cata
lunya, molts d'ells s'han iniciat i pro
gressât a Sant Joan de l'Erm sota les 
directr ius de corredors del C.E.C. 

Sant Joan de l'Erm és certament 
un lloc ideal per a Tentrenamant, els 
seus boscos nevats des de primers 
de novembre permeten durant més 
de sis mesos iniciar molt aviat els 
entrenaments. 

L'equip nacional no va dubtar des-
prés dels campionats nacionals del 
71 a freqüentar el boscos de Sant 
Joan de l'Erm per entrenar-se. La dis-
solució d'aquest equip al comença
ment de 1974 va originar el f inal d'a-
questes visi tes. Els successius entre-
nadors que va tenir Tequip, van dei-
xar constancia amb les seves apre-
ciacions de l'agradable sorpresa que 
representava conéixer un lloc tan me
ridional i amb unes condicions tan 
extraordinàries. 

Amb anterioritat el Centre ja ha
via iniciat anualment, i des de la tem
porada 69-70, els seus entrenaments 
a Sant Joan de l'Erm. En aquesta úl
t ima, 1974-75, els equips de fons del 
C.E.C, preparant-se per a curses in-
ternacionals, nacionals i regionals, va 
iniciar els seus entrenaments sobre 
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La nova construcció de l'ermitatge de Sant 

Joan de l'Erm que dona nom a la regió. T 

neu l 'últ im diumenge d'octubre, ¡ es 
van continuar tots els diumenges se-
güents i durant les vacances de Na
dal, sobre una neu exceHent quan en 
la majoria del país les dif icultats co-
mengaven per arribar a trobar neu. 
Els resultats d'aquests entrenaments 
han estat encara potser mes espec
t a c u l a r que en anteriors temporades, 
com a conseqüéncia, en part, d'una 
injustif icable suspensió, argumentant 
falta de neu, deis entrenaments deis 
corredors de la Federació Catalana 
per Nadal i Reis, cosa que va originar 
que set deis vuit tí tols regionals po-
sats en joc corresponguessin ais es-

quiadors entrenats a Sant Joan de 
l'Erm. A nivell nacional, es va obte
nir un tí tol nacional individual, que 
es va veure deslluí't per una negativa 
actuació de la Federació Regional, 
que va originar que no s'aconseguis-
sin resultats mes bri l lants. 

La preparació de les pistes amb la 
máquina oruga ha permès de r e a l i 
zar aquests productius entrenaments 
del quals s'han pogut també benefi
ciar altres clubs i corredors. 

5. Trampoli i la promoció deis salts 

El trampol i era un altre deis pro-

jectes a realitzar. Era previ per a po-
der promoure la modalitat dels salts, 
que, òbviament, és exclusivament 
competit iva, però aporta, per la seva 
espectacularitat, enormes masses 
d'admiradors. 

Els estudis per a la ubicació d'un 
trampol i van comencar simultània-
ment amb la confecció del dossier, 
on ja es parla del projecte del tram
poli de 70 a 90 metres a la vali de 
Sant Miquel. 

El mateix any 1969, per Nadal, es 
va installar un petita rampa a prop 
de la casa forestal, que permetia salts 
de 15 a 20 metres. A continuació ha-
via de construir-se el primer trampo
li de 25 metres i un segon de 40 a 
50 metres com à pròleg als de 70-90. 

En canviar-se, al cap de poc temps 
la casa forestal pel xalet del coli 
de la Basseta, 4 Km més al nord, 
com a Hoc centrai de la zona, la ram
pa va quedar com a pet i t i anecdòtic 
rècord. Els plànols dels trampolins 
de 40-50 i 70-90 metres també. 

Les immediacions de la Basseta 
van èsser un nou tema d'estudi per a 
prosseguir la linia d'actuació. L'estiu 
de 1971, després del perèntesi que 
va representar l'organització dels 
campionats d'Espanya, estaven aca-
bats els plànols d'un primer t rampol i 
de 25 metres i d'un de futur de 50 
metres. 

Durant tot l 'estiu van efectuar-se 
les gestions per a aconseguir els per-
misos de construcció del t rampol i , 
aixi com la subvenció necessària. 
Novament, les entitats municipals i 
forestals de la zona van possibil i tar 
la seva construcció. 

A primers d'octubre un equip de 
deu persones, auxiliades amb dos 
«bulldozers» i dos camions, van co-
menqar els moviments de terra ne-
cessaris i amb poc més d'una set-
mana (11-10-71). el t rampol i era aca-
hat. El temos rècord va èsser possi-
ble per la intensitat dels treballs i, 
sobretot, per l'adeauació del Hoc es-
coll i t per a la instaHació del t rampol i , 
aixi com la correcta confecció dels 
plànols. 

A primers de novembre la neu va 
cobrir el t rampol i , que per la seva 
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Treballs d'arranjament per a la instal.lació 

d'un trampoli a Sant Joan de l'Erm. «• 

orientació i situació es va mantenir 
f ins a ben entrât l 'abril. La cota inte
rior d'aquest trampoli és la 1.650 m. 

La seva curta longitud de 25 m el 
va fer ideal per a la seriosa iniciació. 
sensé por ni peri l l , de joves salta-
dors. Per les vacances de Nadal i 
Reis de 1971-72, coincidint amb els 
cursets de tons se n'hi efectua un 
de salts, subvencionat pel mateix 
C.E.C., al quai assistiren 20 joves de 
la Seu d'Urgell d ir ig i ts per un salta-
dor del C.E.C., que va èsser el res
ponsable del trampoli tot l 'h ivem. 

M entrestant, i tenint en compte 
que durant la temporada 71-72 a tot 
Catalunya no existia cap altre tram-
pol i en condicions, ja que el de la 
Molina no era acabat, el C.E.C, va co
municar a la F.C.E. l 'existència del 
t rampol i de la Basseta, perquè se'n 
fes càrrec de la uti l izació, i se li co
munica, a mes, que això no era mes 
que el primer pas de cara a un pro-
jecte immédiat d'un altre de 50 mè
tres que podia realitzar-se en un ter-
mini màxim de dos anys si el tram-
pol i de 25 tenia suficient dlvulgació 
i uti l i tzació. 

D'una manera inconcebible, el co
mité de salts de la F.C.E. va fer una 
i altra vegada cas nul d'un obsequi 
tan values corn necessari. Cal tenir 
en compte que la finançacio i cons-
trucció d'un trampol i no és una tas

ca fáci l , i així, per exemple, van 
transcórrer molts anys abans que la 
F.C.E. pogués engegar el nou tram
poli de la Molina de 35 metres, per 
Nadal de 1972, que va èsser posslble 
només quan el C.E.C., amb una acciò 
ben diferent de la que acabava 
d'efectuar la F.C.E., va regalar a la 
D.N.D. els terrenys on actualment hi 
ha el t rampol i , i quan f inalment el 
mateix equip que havia fet possible 
el t rampol i de Sant Joan de l'Erm va 
fer-se carree desinteressadament de 
la confecció deis plànols i la direc-
ció de les obres del t rampol i de la 
Molina, amb l'unica intenció d'afa-
vorir Tesqui cátala per damunt de 
qualsevol altra rao o situació. 

Durant tota la temporada 1971-72, 
el C.E.C, va poder mantenir preparai 
el t rampol i pel qual es van Hangar 
també esquiadors deis cursets esco-
lars de gener-febrer-marc, alxí com 
del curset de Pasqua. S'hi van rea l i 
zar diverses competicions de salts, 
que van èsser, òbviament, de carác
ter of ic ios. 

Els anys següents el C.E.C, no va 
poder continuar esmergant el temps 
i els diners que exigia Centrada en 
funcionament del t rampol i i la promo-
ció deis salts. 

L'existent t rampol i de la Basseta, 
està aviu dia a l'esperà d'unes cir
cunstancies mes favorables que les 

que f ins ara ha t ingut, les quals van 
obligar també el C.E.C, a abandonar 
les ja iniciades gestions per a la 
construcció del t rampol i de 50 me
tres que, sens dubte, hauria pogut 
entrar en funcionament l'any 1974. 

Paralielament, el primer grup de 
saltadors iniciats en el trampoli de la 
Basseta van deixar desi lus ionáis la 
práctica deis salts al cap de poc 
temps. 

El primer trampoli de la península 
el va construir el C.E.C, ja fa molts 
anys. Era de 35 metres i estava si
tuât a la Molina, en el mateix Hoc de 
Tactual t rampol i . El que hauria estât 
el primer trampoli de 50 metres no ha 
pogut encara escriure's a la historia 
ni del C.E.C, ni, sobretot, de Tesqui 
espanyol. 

6. La delegado del C.E.C, 
a l'Urgellet 

La delegació del C.E.C, a la Seu 
d'Urgell va èsser una conseqüéncia 
natural de la promoció efectuada a la 
comarca. La constitució de la delega
do va èsser motivada, més que pel 
mateix C.E.C., pels esquiadors i di
verses entitats de la comarca que ha-
vien sabut veure en el Centre l'enti-
tat degana i representativa de la vida 
esportiva i cultural de Catalunya. 

Per al C.E.C, va èsser una gran sa
t isfaccio saber que a TUrgellet exis
tia un nodrit nombre de socis dispo
sais a laborar per l'espiai i els es-
ports de muntanya. 

Les primeres activi tats a dur a ter
me per la delegado eren, òbviament, 
les mateixes que havien motivat la 
seva creado: Tesqui de fons. A par
t ir d'aquí, i a mesura que el temps i 
les circumstàncies ho possibi l i tessin, 
s'ampliarien a Tesqui de descens, 
salts, així com a d'altres esports de 
muntanya (escalada, espeleología, 
etc.) , activi tats en les quals el Cen
tre pot aportar els seus coneixe-
ments a tots nivells. 

La consti tució no era cosa fácil 
perqué la delegació com a ta l , cal 
que amb el temps funcioni per ella 
mateixa, i el procès perqué els seus 
membres adquireixin els coneixe-
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Casa forestal a la vali de Sani Miquel de 

Pallerols, a la regió de SantJoan de l'Erm. 

• 

ments deis esports de neu I munta-
nya per a fer funcionar tal entitat re-
quireix temps i dedicació. 

La delegació va èsser constituida 
l'any 1972 i des d'aleshores les sèves 
activitats han estât nombroses. 

Indiquem que la delegació s'ha fet 
carree de l'organltzació deis cursets 
de Sant Joan de l'Erm, de les ult imes 
temporades i, en general cal tenir en 
compte que qualsevol activitat del 
Centre realitzada a Sant Joan de 
l'Erm en els últ ims anys s'ha d'en
tendre que correspon indistintament 
als socis del C.E.C, de l'Urgellet o 
ais de Barcelona. 

Entre altres activi tats, és impor
tant la celebrado del «cross» que es 
corre durant les testes en que la Seu 
d'Urgell honra la memoria del seu pa-
tró sant Ermengol. Tal esdeveniment 
reuneix anualment atletes i esquia-
dors de tot Catalunya. 

També a través de la delegació i 
els seus contactes amb diverses en-
titats de la comarca, s'ha possibil i tat 
a molts socis de Barcelona la prac
tica del piragüisme, esport tradicio
nal a la comarca de l'Urgellet. 

7. El patronat de Sant Joan de l'Erm 

La idea de constituir un patronat 
que vetl lés pels boscos de Sant 
Joan de l'Erm, la conservado del pai-
satge i les possibil i tats naturals de la 
seva regió, no va èsser del C.E.C., 
ja que amb molta anterioritat ja eren 
conegudes les especiáis caractéristi
ques de 'a zona, que la fan ùnica 
en el nostre país. S'esmenta que ja 
fa quaranta anys l' i l lustre economista 
Lluis Creus dedicava un capítol de 
la seva Visio econòmica de Catalunya 
a la nécessitât de constituir aquest 
patronat. 

El Centre va prétendre, simplement, 
prosseguir aquesta idea que a conse-
quència de la guerra del 36 no s'ha-
via arribat a dur a terme. 

En el dossier de Sant Joan de 
l'Erm ja es començava a parlar d'a-
quèsta important iniciativa, però no 
va èsser fins l'any 1972 que es va co-
mençar a treballar-hi en constituir-se 
en el Centre una comissió gestora per 

a la formació de tal entitat. A ix i s'han 
establert uns primers contactes amb 
altres patronats per tal d'obtenir la 
necessària informació, i posterior-
ment s'han iniciat els contactes amb 
les entitats més représentatives de 
la comarca. 

Esperem que en un futur Sant Joan 
de l'Erm disposi d'una entitat que es 
preocupi de salvaguardar els valors 
naturals de la zona, que són la base 
econòmica dels seus habitants, per 
damunt d'interessos particulars i mi-
noritaris. Les grans reserves (fores
táis, turíst iques, ramaderes, cinegèti-
ques, etc. ) , que ofereix la zona s'ho 
mereixen. 

8. Relació amb els estaments fo-
forestals 

Corn que tot el terreny on es duen 
a terme aqüestes activitats és «Mon
te Público» o bé «Monte del Estado» 

es va estar en contacte des d'un co-
mençament amb els corresponents 
estaments oficiáis, de Distr icte Fores
tal I el Patrimonio Forestal, actual-
ment englobats a ICONA, i es va 
aconseguir sempre una intéressant 
collaboració per part d'aquests orga
nismes amb els quals s'han ges-
tionat anualment els corresponents 
permisos per a la uti l i tzació de bosc, 
aixi com molts més. 

9. Els problèmes de l'allotjament 

Un dels primers problèmes plante-
jats en iniciar les activitats esportives 
a Sant Joan de l'Erm va ser el de po
der disposar d'un Hoc adéquat per 
allotjar-se i que fos a mínima distan
cia de les pistes. Ja des d'un principi 
es va disposar d'un cobert annex a la 
casa forestal de Pallerols, gracies als 
bons of icis del guarda que se n'encar-
regava, i que va servir per encerar o 
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refugiar-se momentàniament. 
El 1969, i amb la perspectiva d'or-

ganitzar els campionats nacionals es 
va ter un projecte per a reformar i 
restaurar interiorment la casa fores
ta l , en la qual s'haurien pogut instal
lar còmodament 30 persones. Es pre
tenia deixar-la en condicions només a 
canvi de poder-ne disposar a l 'hivern, 
temporada en qué no existeix cap 
activitat forestal , però la idea no va 
semblar adequada ais estaments fo
restáis. 

En el mateix any un propietari de 
la zona va oferir un terreny al C.E.C., 
en un Hoc molt adequat de can Turr i , 
perqué hi construís un hotel-refugi. 
Sobre aquest punt, resulta anecdóti
ca la relació que hi ha entre el xa-
let del C.E.C, a Salardu, amb Sant 
Joan de l'Erm, ja que en aquells mo-
ments els projectes del xalet aranès 
estaven totalment parats per dif icul
tá is econòmiques i tècniques que no 
havien pogut èsser resoltes. Com que 
al mateix temps es va proposar, mo
tivada per I'anterior oferta, la cons-
trucció del xalet de Sant Joan de 
l'Erm, del qual, a més, f ins i tot ja 
s'havien fet un avant-projecte i Tes-
tudi economie que no representava ni 
la meitat de la problemàtica del de la 
Vali d'Aran, la junta del C.E.C, va ma
nifestar que el xalet de Sant Joan de 
l'Erm podria pensar-se de cara al pro-
per centenari de l 'entitat, i en va pro-
metre la realització si es podia re-
soldre a curt termini la construcció 
del de Salardú. 

Sense perdre ni un moment les per
sones que havien treballat en el pro
jecte del xalet de Sant Joan de l'Erm 
van posarse a fer-ho en el de Salar
dú, amb la idea que a cont inuado 
vindria el de Sant Joan. Els resultats 
van èsser immediats: dos mesos des-
prés el Centre disposava d'un nou 
projecte, mil lor i assequible a la seva 
economia i, més, amb un contractista 
competent a punt de comencar-lo pel 
preu estipulat. És el xalet que avul 
està ja construit però que en aquells 
dies hi havia molt poques esperances 
de veure realitzat. Desgraciadament, 
quan tot estava ja engegat i com a 
producte d'una euforia no dominada, 

el Centre va començar a introduir 
canvis i variacions en el xalet davant 
de la qual cosa les persones que 
n'havíen fet possible la construcció 
es van retirar, preveient les conse-
qüencies, que van èsser un enorme 
encariment addicional del refugi sen
se millorar-lo en absolut. La conse-
qüencia final va èsser que pels 
problèmes économies que innecessà-
riament s'havien produit a l 'últ im mo
ment la promesa sobre el xalet de 
Sant Joan de l'Erm va èsser oblidada. 

L'estiu de Party 1970 l'Ajunta-
ment de Castellbò va inaugurar el re
fugi del Pia de la Basseta, i el va 
oferir al Centre perqué l 'uti l i tzés com 
a base per a organitzar els campio
nats nacionals del 1971, per a la 
qual cosa i a petició del mateix Cen
t re, va èsser posât en condicions du
rant la tardor per a la seva ut i l i za
d o hivernal. L'estiu de 1971 es van 
efectuar diverses gestions per a la 
cessió al Centre d'aquest xalet ja 
construit . El mateix Ajuntament va 
acoll ir favorablement la idea, però 
tot i així la gestió no va arribar a bon 
terme per diversos motius que ome-
tem. 

Posteriorment, i per la ressonàn-
cia que havia a s s o l i el nom de Sant 
Joan de l'Erm, han aparegut diverses 
empreses particulars interessades a 
desenvolupar turíst icament la zona, 
encara que de moment, i a causa de 
l'elevat cost de la inversió inicial i 
Tactual moment economie, no s'ha 
realitzat res en concret. En tots 
aquests casos, TAjuntament de Cas
tel lbò ha demanat Tassessorament de 
persones del Centre per rao deis 
seus coneixements técnics en diver
ses matèries, a fí de salvaguardar els 
interessos de Tesqui i encarrilar la 
iniciativa privada, i f ins i tot s'ha 
arribat a la redacció d'un extens «Es
tudio sobre las condiciones para el 
esquí de los bosques de Sant Joan 
de L'Erm» en coHaboració amb un 
equip d'urbanistes. 

10. Els marcatges de curses de 
fons 

El panorama competi t iu f ins a l'any 

1969 era molt pobre: curses en gene
ral molt mal marcades, que guarda-
ven molt poca relació amb el que 
hauria d'ésser una cursa de fons o, 
almenys el que internacionalment 
s'e'ntèn per aquesta. 

Deixant ja a part el problema deis 
practicants turíst ics de Tesqui de 
fons, era dif íci l en unes condicions 
compéti t ives tan dolentes, atreure un 
bon nombre de corredors, perqué gai-
rebé ni era possible formar-los, sino 
solament conservar Tafició a un nom
bre ben réduit d'ells. 

Sense millorar|aquelles condicions 
no podia esperar-se cap progrès com
petit iu n i , encara menys, turíst ic. 
Sant Joan de l'Erm va ésser el punt 
de partida d'aquesta mil lora i l'únic 
camí viable. 

Primerament, els boscos de Sant 
Joan de l'Erm conservaven extraordi-
naríament la neu en unes condicions 
ôptimes de fredor i qua l i a t i la pre-
servaven de l'acció del vent. Les pis
tes forestáis, els prats i el mateíx 
bosc, net ¡ espaiós, permeten tota me
na de traçats, plans, fortes pujades, 
rapides baixades. 

Sant Joan de l'Erm permet, dones, 
a un esquiador, realitzar tota mena 
d'itíneraris i d'excursions turíst ics, i 
per a un bon técnic té, a més totes 
les condicions perqué hi puguí tragar 
un circui t competi t iu de la máxima 
qua l ia t . 

El C.E.C. ha confeeelonat i mesu
rât un trajéete de fons de 90 Km 
que, des de prop d'Andorra fins al 
Boumort, travessa tots els boscos de 
Sant Joan de l'Erm sense desnivells 
notoris. Així mateix, i per a la cele
brado de curses s'han mesurât i con-
feccionat d'acord amb les normes 
F.I.S. dos circuits per competició de 
50 Km (en una sola vo l ta) , cinc de 
30 Km i incomptables de longltuds 
inferlors (15-10-7'5- i 5 Km) . Aprof i-
tem per dir que operacions semblants 
s'han efectuat a la Guardia d'Ares 
(Boumort) , i ais Rasos de Peguera 
(Berguedà) amb la corresponent con-
fecció de plànols perqué en pogues-
sin qaudir els esquíadors del Bergue
dà. Tôt aixó no era més que una 
continuació de semblants actuacions 
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Gràfic de /'espessor de la neu I circuit de/s 

Camplonats d'Espanya de tons a la zona 

del coll de la Basseta. • 

que ja havia iniciat anteriorment el 
C.E.C. a la Molina. 

Des d'un principi les curses a Sant 
Joan de l'Erm van discórrer per cir
cuits ben pensats i amb dif icultats 
tècniques d'acord amb la categoría 
de la competició, procurant variar el 
traçât a cada cursa per donar a co-
nèixer la máxima extensió possible 
deis boscos que, és encara avui dia 
una petita part del tota l . 

Les curses de Sant Joan de l'Erm 
van fer oblídar radicalment, els gai-
rebé sense excepcíó, traçats sobre 
pedrés, branques, marges, neus ca
lentes, vent, etc., pero malgrat aixo 
la preparacíó de les pistes continua-
va fent-se amb esquís i, encara que 
a cada marcatge els corredors del 
C.E.C. s'esforçaven a superar-se, la 
perfecció no estava a l'abast deis 
treballs humans. Amb aqüestes con-
dicions van transcórrer les tempora-
des 1968-69 i 1970-71. Pero existia 
una idea que feia molts anys que es 
comentava al C.E.C: la d'adquirir una 
petita maquina oruga, amb la qual 
preparar els circuits amb una pulcri
tud que no estava a l'abast del tre-
ball exclusivament huma. Fínalment, 
amb ocasió deis campionats nacio-
nals, i novament mitjançant l'ajuda 
d'entitats municipals de la comarca 
que van efectuar un crédit al C.E.C, 
aquest va poder adquirir la maquina 
referida. 

Se'n va disposar la mateixa vetl la 
deis campionats, que començaven 
corn a prôleg, amb la segona edicíó 
de la cursa Sant Joan la Seu d'Urgel l , 
primera cursa en el país en qué es 
va fer servir aquesta maquina. La 
u t i l i z a d o de la máquina va ésser fo-
namental per a la marxa deis cam
pionats, ja que les Intensíssimes ne-
vades que van caure mentre se ce-
lebraven no haurien permés, sense, 
el correcte manteniment de les pis
tes. Amb tôt, si se n'hagués disposât 
amb un míním d'antelació, encara se 
n'hauria pogut treure mes rendiment 
del que va permetre la l imitada ex
periencia en la seva u t i l i z a d o . 

Durant l 'estiu es van introduír, en 
l'aparell marcador, les adequades 
innovacions perqué el seu funciona-

ment fos opt im. El disseny i la cons-
trució d'aquest petit enginy havia cr i-
tat ja anteriorment la iniciativa del 
C.E.C, i s'ha comprovat a través deis 
anys que dona un résultat superior al 
de la majoria deis fabricats a l'es-
tranger. L'arreu s'engega al darrera 
de la máquina, perqué, en ésser 
arrossegada per aquesta, deixi mar
cada la traça deis esquís en la neu. 

Així , des de la primera cursa ce
lebrada a la temporada 1971-72 f ins 

avui, totes les curses marcades peí 
C.E.C han estât pràcticament immi-
llorables i amb un nivell técnic i de 
qualitat màxims. 

En les ult imes set temporades, els 
corredors del C.E.C. han marcat ín-
tegrament, a Sant Joan de l'Erm, deu 
campionats de Catalunya, i un en 
coHaboració amb un a i r e club (A.E. 
Icaria) (dos en 1969, dos en 1970, 
dos en 1971, tots tres en el 1972, un 
en 1974 i un en 1975), d'entre els 20 

396 



de celebrats. El total de curses mar-
cades pel C.E.C. a altres clubs fa un 
total de set (1970 campionats del Va
llès, 1975 Gran Premi Sabadell, 1974 
i 75 G.P. Sant Cugat, 1969, 71 I 72 
G.P. Principat de Catalunya). A mes 
de les curses organitzades o marca-
des a altres clubs, el C.E.C. n'ha or-
ganitzat i promogut moites mes: els 
campionats de Espanya de 1971, sis 
edicions de la Sant Joan la Seu d'Ur-
gel l , quatre edicions del Comiat de 
la Neu, dos campionats de Barcelona 
i les curses socials. Formen un con-
junt total de 35 curses (set per any) 
que ve a ésser el 60 % de les efec-
tuades a Catalunya i el 15 % de les 
que es realitzen a tôt el pais. 

En podem destacar pel seu carác
ter anecdôtic, els campionats de Ca
talunya de relleus de l'any 1972, els 
quais, a causa de l'abundància de neu 
que va impedir mantenir oberta du
rant bastants dies l'accès al xalet de 
la Basseta, van haver de marcar-se 
improvisadament a Sant Andreu. A la 
vista deis participants, amb la seva 
corresponent admiració, en un temps 
record i en una extensió mínima, re-
corrent ¡ enllaçant els prats i terras
ses que envolten al poblé, la cursa 
va ésser marcada a temps i sensé 
el mes peti t motiu de queixa. Mai 
corn en aquesta ocasió no han que-
dat tan clares les possibíl i tats d'a-
questa máquina, així com la capaci-
tat deis corredors del C.E.C. a uti-
litzar-la. 

També podem esmentar els cam
pionats del Vallès i els de Catalunya 
de 15 Km, celebrats els dies 5 i 13 
de gener de 1975 en un circui t de 
neu solta, quan a tot el país encara 
no funcionava normalment cap esta
do d'esquí, de resultes d'una falta 
de neu general i que no tenía pré
cédents. 

Els marcatges, esforç en que tant 
sha prodígat el C.E.C. en benefici de 
Tesqui cátala i nacional, son, tanma-
teix, una operado complexa, laborio
sa i d i f íc i l , si es vol fer correctament, 
ja que cada trajéete del circuit ha 
d'ésser recorregut per la maquina un 
mínín de cinc vegades: una per reco-
neixement previ del circuit previst, 

dues per a trepit jar la pista que a 
les baixades ha de repetir-se tantes 
vegades com calgui per tal de dei-
xar-les amb les máximes garanties 
de seguretat, una per a coHocar ban-
deres i senyalitzacions i f inalment, 
l 'ult ima en el moment mes adéquat 
per a gravar la traça a la neu amb 
l'arreu. En resum, marcar uns15 qui-
lòmetres representa gairebé sempre 
fer-ne mes de 70, a mes deis fré
quents treballs de destral i pala que 
gairebé sempre resulten inevitables. 

11. Les competicions de fons 

El Centre Excursionista de Cata
lunya va creure possible la real iza
d o de tota mena de curses d'esquí 
nórdic, tant per a infants com per a 
grans, aprenents i especialistes d'a-
questa disciplina, i començà a orga-
nitzar-les ara fa sis anys. 

A la temporada 1968-69 es van ce
lebrar, deis campionats de Catalunya, 
la prova de 30 Km i els relleus 3 x 10 
Km; també es van organitzar els 
V campionats de Barcelona. Aqües
tes curses van ésser l' inici d'un ex-
tens programa per a les properes 
temporades. 

A la temporada 69/70 es van orga
nitzar també els campionats de Cata
lunya, campionats de Barcelona, cur
ses socials i, per primera vegada, la 
prova de relleus 4 x 1 0 Km, Sant Joan 
de TErm-la Seu d'Urgel l , amb catego
ría interrégional, i que donara a co-
nèixer a tots els practicants del nos
tre esquí les meravelloses pistes d'a-
questa regió, sempre elogiades, tant 
per tècnics com per participants. A 
causa de l'exit obtingut, per Tajuda 
rebuda de les corporacions comar
cáis, els homes d'aquelles terres i, 
sobretot pel jovent, es decideíx de 
demanar els campionats nacionals 
d'esquí nòrdic per celebrar-los a Sant 
Joan de l'Erm el proper any. 

A la temporada 1970/71, a mes 
deis campionats nacionals, es van 
realitzar la segona edició del Gran 
Premi Sant Joan de TErm-la Seu d'Ur
gel l , les proves deis campionats de 
Catalunya i les proves socials del 
C.E.C, competicions que sumen un 

total de 14 curses. Tota una gesta! 
La temporada 71 72 comenga amb 

les proves socials. Deis campionats 
de Catalunya es van celebrar la pro-
va de 15 Km i els relleus 3 x 10 Km, 
que es van fer a Sant Andreu. La ter
cera edició de la prova Sant de TErm-
la Seu d'Urgell té, aquest any, ca
rácter internacional. Finalment se ce
lebra per primera vegada el Comiat 
a la Neu amb una nodrida participa
do que, com en anys posteriors, ha 
superat el centenar d'esquiadors. Du-
rant aquest any es va estrenar el 
t rampol i en el qual s'efectuaren tres 
competicions, una d'elles nocturna, de 
carácter no oficial per les raons ja 
exposades. 

La temporada 1972/73 es va iniciar 
amb la celebrado de diferents curses 
socials i va prosseguir, després d'un 
parentesi, amb la IV edició del Gran 
Premi Sant Joan de TErm-la Seu d'Ur
gel l , que va reunir al xalet de la Bas
seta tot l'equip nacional, quatre 
equips francesos i equips representa-
t ius de les federacions i clubs invi
táis del nostre país; en aquesta prova 
les dif icultats van ésser nombroses, 
especialment la manca de neu, que 
havia caracteritzat tota la temporada, 
comencava a deixar-se sentir a la zona 
de la Basseta on es va tragar el Cir
cuit, així con Tafluéncia inesperada 
de molts equips que van trobar una 
fel ig possibi l i tat d' incrementar el mí-
nim nombre de curses en qué havien 
t ingut ocasió de participar per les 
anteriors raons. No obstant aixó, es 
va aconseguir una magnífica cursa, i 
es reberen fel ici tacions de tots els 
participants, així com del suís Ulric 
Wengner, encarregat de l'equip na
cional espanyol, que va meravallar-se 
del terreny escoll it i deis treballs rea-
litzats per al desenvolupament i rea
l i z a d o de la cursa programada. Fi
nalment, pel mes d'abril es va rea
litzar el comiat a la neu. Recordem 
amb tr istesa, d'aquest any, la suspen-
sió cap a la meitat de la temporada 
deis 30 Km deis campionats de Ca
talunya de fons per manca de neu, 
quan s'haurien pogut realitzar a Sant 
Joan de l'Erm en unes condicions 
òptimes. Una a i r a vegada, motiva-
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Cursa d'esqui nòrdic a Sant Andreu (vali 

de Castellbó). •» 

cions extraesportives van posar-se 
davant dels interessos de l'esport. 

Estem a la temporada 1973/74 I se 
segueix amb la nostra tasca d'orga-
nització de curses; però aquest any 
s'hi incorpora el C.M. de Sant Cugat, 
i munta el Gran Premi del Vallès de 
categoria regional, obert a tots els 
clubs. El nostre Centre efectúa les 
proves socials i organitza els campio-
nats de Catalunya de sènlors i jú-
niors. També continuem amb el V 
Gran Premi Sant Joan de l'Erm-la 
Seu d'Urgell amb participació minva-
da a causa de la desaparició de l'e-
quip nacional. També per l'abril fina-
litzem la temporada amb el Comiat 
a la Neu. 

La temporada 1974/75 s'inicia amb 
el campionat del Valles organitzat pel 
C.M. Sant Cugat i obert a tots els 
clubs regionals. També l'E.C. de Sa-
badell s'incorpora a l'organitzacló de 
curses a Sant Joan de l'Erm I munta 
el Gran Premi de Sabadell per a sé-
niors, júniors i dames. El Centre, com 
sempre, organitza els campionats de 
Catalunya júniors i séniors; la sisena 
edició del Gran Premi Sant Joan de 
l'Erm que és, en aquests moments, 
la cursa nacional de mes categoria 
en tota la Península per la seva qua-
litat técnica i de participació. Final-
ment, també a l'abril vam realitzar el 

Comiat a la Neu i les proves socials. 

12. Els Campionats d'Espanya de 
fons 1971 

ANTECEDENTS 

La FEDE, que estava al corrent de 
l 'activitat que es duia a Sant Joan 
per a mìllorar les condicions de la 
pràctica del fons en la modalitat com
petit iva i tur ist ica, va proposar-nos, a 
petició nostra, d'organitzar els cam
pionats nacionals de la temporada 
70-71. Era pel juny de 1970 quan ofi-
cialment se'ns comunica l'organitza-
ció de la prova, 8 mesos abans, que 
per al C.E.C, és molt poc si pensem 
que, pràcticameht, partim de zero. 

Calia, doncs, no adormlr-se I heus 
aci que el C.E.C, desplegà tot el seu 
esforg humà per formar un comitè 
que s'encarregués de la perfecta or-
ganització d'aquesta competició. La 
cosa no fou fàci l , ja que comengar a 
posar f i i a l'aquila en l'època d'estiu 
en quèltothom pensa a refrescar-se de 
la calor i està lluny de pensar en la 
neu, paralitza totalment les actlvi tats 
de l 'esqui. 

Aquest comitè, format per grups 
de treball distr ibuits en diverses co-
missions, va anar estructurant, par-
t in t d'un pressupost global, els diver-

sos objectius que, analitzats a fons, 
quedaran posteriorment fixats i apro-
vats. L'estudi i la programado que 
es va presentar a la FEDE era exhaus
tiva i concreta i feia presagiar el 
mil lor campionat, tant nórdic com al-
pí, organitzat f ins al moment. 

En els 6 mesos de gestió del comi
té, f ins al mes de febrer, l 'activitat 
del comité fou molt intensa: 32 reu
nions amb un total de 130 hores de 
junta i una infinitat d'hores dedicades 
particularment per cadascú dels 
membres. Tota aquesta tasca va pos-
sibi l i tar de dur a terme tôt el progra
ma que, com que ja va ser prou di-
vulgat en l'ocasió dels campionat, es-
pecialment en l'exhaustiva memoria, 
no repetirem aquí sino d'una manera 
general. 

PREPARATIUS 

El canvi de la valí de Sant Miquel 
peí coll de la Basseta com a punt de 
partida dels circui ts, obligat per la 
impossibi l i tat de posar en condicions 
la casa forestal de Pallerols, van fer 
mes laboriosa la preparació dels 
campionats. En primer lloc, es van 
haver d'estudiar de nou els tragats 
dels circuits dels campionats i fer 
els corresponents mesurament i plà-
nols. 

Durant la tardor i amb la rapldesa 
que imposava la propera aparició de 
la neu, es va arranjar el xalet de la 
Basseta, inaugurât de poc, per a les 
rigoroses condicions cl imatiques de 
l 'hivern. Per necessitats estratègi-
ques dels circui ts, així con de la cir
cu lado forestal del bosc, es va obrlr 
la carretera del coll de la Basseta al 
coll de Leix, de 3 quilómetres de lon
gi tud. 

El pis de la nova carretera d'accès 
per Castellbó i Sant Andreu va ésser 
arreglat, en tota la seva longitud de 
30Km, i en alguns trams eixamplat, 
amb qué sense estar asfaltada, va 
quedar en unes condicions excellents. 

La generosa aportado de l'Ajunta-
ment de la Vila i Valí de Castellbó, 
que va fer-se carree d'aquestes im
portants reformes, va ésser sense 
dubte un dels principáis factors que 
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van possibilitar la celebrado deis 
campionats. 

Per la seva banda, el comité d'or-
ganització es va preocupar, a mes, de 
totes les gestions oportunes, de se-
nyalitzar amb mil plaques indicado
res els diferents circuits deis cam
pionats que recorrien 50 Km de pis
tes forestáis, així com de treballs a 
la carretera d'accès. 

EL DESENROTLLAMENT DELS CAM
PIONATS 

Els campionats van consistir en un 
total de 8 proves diferents, reparti-
des en les distancies de 5, 10, 15, 30 
3 x 5, i 3 x 10 Km, en les quals van 
participar 96 corredors repartits entre 
8 federacions. A mes d'aquests, la 
premsa nacional h¡ era representada 
per 20 periodistes i son incomptables 
les persones que entre collaboradors 
durant els campionats (auxiliars, mar-
cadors, controls, cronometradors, 
etc.) els efectius posats a la nostra 
disposició per l'exèrcit i la Guardia 
c iv l i , la Creu Roja, les autoritats lo
cáis, regionals i esportives, delegats 
i tècnics deis equips participants, van 
estar sota el control directe del co
mité. 

Per mobilitzar tot aquest personal 
que s'allotjava a 30 km de les pistes, 
a la Seu d'Urgell , va caldre disposar 
de 22 vehicles que trasportaven dià-
riament una mitjana de 210 persones, 
i que van realitzar gairebé 10.000 Km 
només en els cinc dies deis campio
nats. 

El comité organitzador va preveure 
admirablement tots els menors dé
tai ls, com el temps, ja que a causa 
de les prévisions météorologiques 
segons les quals durant els campio
nats es produirien fortes nevades, es 
va tenir préparât no sense dif icultats, 
un equip per mantenir obert l'accès, 
Des del segon dia deis campionats 
fins al quart es va dipositar un total 
de dos metres de neu sobre els cir
cuits i la carretera d'accès, espessor 
que va requerir del traball continuât, 
dia i nit, deis servéis de neteja. El 
mateix pot dir-se de l'equip de mar-
cadors que compost de 12 experi

mentáis corredors catalans, molts 
deis quals van renunciar a correr per 
efectuar aquesta tasca, van recorrer 
de dia o de nit un total de 1.800 Km, 
auxil iats en tots moments per la ma
quina oruga, que va efectuar, a mes, 
operacions d'evacuació i transport de 
persones. Gracies a la gran capacitat 
del comité, les competicions es van 
celebrar a l'horari previst quan les 
adverses condicions climatiques hau-
rien fet natural suspendre o, com a 
mínim, ajornar les competicions. In-
diquem que a conseqüéncia d'aques-
tes nevades, la Valí d'Aran, Andorra, 
la Molina i altres llocs van quedar 
incomunicáis durant mes d'una set-
mana, i que per la carretera de Llei-
da a la Seu d'Urgell es transitava 
amb mes dif icultat que pel mateix 
accès a Sant Joan de l'Erm. 

L'allotjament de les tres-centes 
persones mobilitzades pels campio
nats es va efectuar ais hôtels de la 
Seu d'Urgell. Com a mostra de les 
atencions que se'ls van tenir, espe-
cialment amb els corredors (cosa, 
desgraciadament, no gaire corrent) , 
esmentem que podien menjar a la 
carta i tant com volien. 

Respecte ais circuits, diversos 
deis seus punts es van enllaçar, mit-
jançant telecomunicadors transporta
bles, amb la Basseta, que va estar a-
Ihora en comunicació amb la Seu 
d'Urgell pel mateix procedimene Ai-
xò va permetre de donar ais especta
dora informado continua de la mar-
xa de les competicions, així com pos
sibi l i tar la immediata evacuació de 
possibles accidentats. 

A la meta, el cronometratge eléc-
tr ic va èsser uti l i tzat per primera ve
gada en una cursa de fons del nostre 
país, gracies a l'equip de cronome
tratge de la FCE, que facil i tava ins-
tantàniament, després de cada arriba
da, el temps amb una exactitud d'una 
centésima de segon. 

Els servéis informatíus, tant inte
riora amb el diari «Butlletí informa-
t iu», com els exteriora amb els ser-
veis de télex i de transmíssió d'imat-
qes per la televisió i la premsa, van 
estar dotats d'una agil i tat i rapidesa 
que van facil i tar com mai la trans-

missió de les noticies. L'ofícina de 
premsa ¡ la secretaria deis campio
nats van èsser un altre deis punts 
claus de l'organització. 

ACTES SOCIALS 

Les curses no van èsser Túnica 
mot ivado deis campionats. Només 
amb aqüestes, l'exit deis campionats 
hauria estât fred i tècnic. La partici
pado cultural i humana de la comar
ca de l'Urgellet va donar la nota 
final perqué la setmana viscuda a la 
Seu d'Urgell no hagi estât oblidada 
per cap deis assistents. 

D'entrada, la roda de premsa de 
presentació deis campionats, cele
brada el mes d'octubre amb el pie 
deis periodistes especia l izá is de la 
península, no va èsser simplement 
informativa, ja que principalment va 
èsser un primer contacte deis assis
tents amb la comarca de l'Urgellet 
que, representada per les seves pri
meras autoritats, va donar a conèixer 
l ' interès humà, historie i turíst ic de 
les terres que proximament els aco-
l l i r ien. 

Durant els campionats, va èsser 
continua la successió d'actes cultu
ráis ais quals se sumaven sense ex-
cepció tots els participants i segui
dora que van tenir Tagradable oportu-
nitat de tenir coneixement directe 
amb l'home que els acoll ia. 

El senyor Esteve Bassols, alesho-
res director general de la Promoció 
del Turisme, es va desplaçar a la 
Seu d'Urgell , per tal de glossar les 
exceHències d'aquella regió a propis 
i estranys. L'Ajuntament de Castellbó 
va fer participar a tothom de la tra
dicional matança del porc. La jorna
da inaugural i les posteriora visi tes 
culturáis i art ist iques a la histórica 
Seu d'Urgell van ser una altra prava 
de la dimensió extraesportiva d'a-
quells campionats i de les possibil i-
tats que s'hi brinda de coneixement 
¡ntenral de la reqió. Podem dir que 
no hi va haver ni un sol minut buit 
per a ningú i que les vivèneies que 
s'hi acumularen foren tantes que no 
poden pas ser oblldades. 

Aquells campionats van ser també 
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Josep Giró, de Santa Creu (vali de Cas

tellao), nove// campió d'Espanya junior, 

fruit de la nova promoció del C. E. C. Al 

darrera, el refugi del pia de la Basseta. Y 

l'ocasiô d'un intéressant punt de 
contacte amb les diverses autoritats 
provincials i nacionals, amb les quais 
hi va haver oportunitat de tractar els 
respectius problèmes de la comarca. 

CONSEQOÈNCIES 

La motivaciô essencial d'aquells 
campionats havien estât les conse-
qùències que se'n poguessin derivar 
per a Sant Joan de l'Erm i l'esquî de 
tons. El seu èxit havia intéressât vi-
vament totes les autoritats relaciona-
des amb Sant Joan de l'Erm i l 'esqui, 
i aixi els actes de clausura foren un 
continu elogi de que dôna constàn-
cia exacta la memoria dels campio
nats, per part de totes les autori
tats, a la tasca del C.E.C. al quai van 
oferir tota la seva ajuda disponible. 
En concret, els elogis i les promeses 
de cooperaciô de la Federaciô Es-
panyola per boca del seu président, 
van ésser mes que esperançadores. 

Les conseqùències positives no 
van tardar a aparèixer en forma con-
creta: la carretera de la Seu d'Urgell 
a Sort que recorre la part méridio
nal dels boscos es va començar a 
asfaltar un anys després i actualment 

esta gairebé acabada del tôt. Al ma-
teix temps, de l'accès de Castellbô 
es van asfaltar els primers quilôme-
tres, mentre que a gairebé la meitat 
de la resta es treballa a r i tme lent 
perô continuât, per tal d'enllestir-lo 
aviat. És indubtable que els campio
nats van donar l ' interès definitu a les 
autoritats per a iniciar aqüestes im
portants actuacions que des de feia 
molt temps s'anavan ajornant conti-
nuament. 

El mateix estiu següent dels cam
pionats, es van obrir el camí del mig 
i es va refer el camí antic, que unei-
xen Termita nova i l'antiga. La carre
tera del pla de la Basseta a Leix va 
ésser eixamplada a 6 mètres, es va 
arranjar un aparcament per a 200 cot-
xes i es va construir el trampolí. 

L'esqui també h¡ va adquirir un im
portant impuis, especialment per Te-
norme difusió que van tenir els cam
pionats, i Tesqui de fons va comen
çar a actuar dins dels coneixements 
esportius de l'home mitjà del pais. 

A la comarca, coHegis, societats i 
famílies es van entusiasmar per a 
practicar aquest esport, que poc 
abans desconeixien, i és aixi com a 
la temporada següent la promoció de 

experimenta un inusitat increment 
qué ja s'ha donat compte. Des del 
punt de vista competi t iu, els campio
nats han marcat una meta per a totes 
les posteriors realitzacions esporti
vas del país, que hi han t ingut un 
immillorable model a imitar. 

En un principi, dones, els resultats 
no podien ser més esperangadors, 
però desgraciadament la situació va 
canviar en els anys següents. Com 
que el principal mitjà d'influència i 
estímul dels homes del C.E.C, són 
les realitzacions esportives i socials, 
la seva no continui'tat ha frenat no-
tòriament el fort r i tme de realitza
cions generáis que s'havia aconse-
guit. 

13. Les competicions internacionals 

L'euforia provocada per l'enorme 
èxit del campionat nacional va ani
mar els membres del comité orga
nizador a no deixar sense continui-
tat competit iva tots els esforgos rea-
litzats, a part de les conseqüéncies 
positives que el campionat ja estaven 
proporcionant a la zona. Es tractava 
que, pensant en el proper centenari 
del Centre, que és a la vegada el 
primer centenari de Tesport en el 
nostre país, podría commemorar-se 
amb uns actes proporcionáis, com 
ara la celebrado en el 1976, d'una 
compet ido d'esquí nòrdic de la mà
xima categoria. 

La idea, a més de 4 anys vista, no 
era tan desballestada com Tanterior 
de celebrar un campionat nacional a 
un sol any vista, i que havia passat a 
la historia de Tesqui espanyol com 
un model que encara avui no s'ha 
pogut superar. Desgraciadament, les 
gestions prèvies, o siguí la soHicitud 
d'aquesta compet ido era Túnica ges-
tíó que no podia portar a terme el 
mateix comité, sino que havia de ser 
a través del Centre i de les Fede-
racions Catalana ¡ Espanyola d'Esqui, 
circumstàncies per les quals la ini
ciativa va restar des del mateix prin
cipi com una simple anècdota histó
rica. 

Que la iniciativa era real izable és 
una fácil conclusió, entre a i r e s co-
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ses, del fet que el Comité d'Esquí 
A lp i del C.E.C, s'aprofités de la ini
ciativa anterior per a organitzar l'any 
1974 la Copa Barcelona, puntuable 
per a la Copa d'Europa i amb vistes 
a una inclusió posterior a la Copa del 
Món; però de nou, tot i el gran exit 
aconseguit, aquesta competició no 
va aconseguir d'arribar al Centenari, 
ja que no es va celebrar l'edició de 
1975 per unes circumstàncies que 
són el reflex paradoxal de les que ha-
vien fet desaparèixer la primera ini
ciativa. 

Actualment, la prova Sant Joan de 
l'Erm-la Seu d'Urgel l , tot i el seu 
prestigi nacional, és una modesta 
competició internacional oficiosa. 

14. Relacions amb els mitjans d'in-
formació 

Durant aquests sis anys, els con
tactes amb els diversos mitjans de 
comunicació han estât molt satisfac-
tor is , ja que els diaris, els setmana-
ris i les revistes, tant especialitzades 
com no, han tractat del Hoc de Sant 
Joan de l'Erm i han contr ibui i a di-
vulgar-lo amb un interés no gaire 
usual. A mes de les informacions ra-
diofòniques, la televisió, a petició del 
Centre, ha estât présent en les com-
peticlons que s'hi han célébrât, per 
tal de captar imatges de les curses 
i del paisatge que, així, han estât 
divulgades per tot el seu àmbit de 
difusió. Són incomptables, també, els 
art icles que contínuament han apare-
gut a la premsa diària de tot el país, 
així com en revistes i setmanaris de 
tot mena, en qué s'ha parlât de les 
realitzacions esportives fetes a la 
comarca ¡ deis seus esquiadors, així 
com de tot allò que es refereix a Tes
qui de fons i ais seus practicants. 

Tota aquesta enorme divulgació ha 
estât possible gracies a les facil i
tais proporcionades per membres del 
C.E.C., sempre sensé la intervenció 
de cap mena de compromis moneta
r i . A ixò ha or ig inai , a més, unes 
cordials relacions entre la premsa 
i els mitjans de divulgació nacional 
i el C.E.C., en un ambient de coHa-
boració i amistat. 

15. Relacions publiques 

Com a conseqüéncia deis contac
tes i la presencia del C.E.C. a Sant 
Joan de l'Erm, a la Seu d'Urgell i la 
seva comarca, i de la seva acció de 
promoció de Tesqui de fons i d'altres 
accions d'abast social, s'han esta-
blert unes relacions humanes molt 
importants i posit ives, amb els seus 
estaments oficiáis, culturáis i espor-
t ius, amb els quals s'han establert 
uns llaços d'amistat i de coopera
do. També n'ha résultat un incrément 
de la relació amistosa amb els altres 
clubs ¡ les federacions d'esquí, in-
cloent-h¡ els que teñen el seu camp 
d'acció al Pirineu francés, amb con
t inues participacíons deis nostres 
corredors en les curses que organít-
zen ¡ a la inversa. I com a conse
qüéncia d'aquestes participacíons, els 
représentants del Centre han ¡nter-
vingut també en reunions i conferen
cies en qué s'han debatut i ¡ntercan-
viat impressions sobre els problèmes 
que afecten Tesqui I la muntanya. 
Aquests contactes s'han fet exten-
sius també a federacions i club d'al
tres països, que f ins aleshores des-
coneixíem, així com amb la mateixa 
federado internacional d'esquí, a tra
vés del seu président i d'alguns deis 
seus membres. 

Les relacions amb tota mena d'ins-
t i tucions i corporacions són també 
molt falagueres, ja que hi ha hagut 
ocasió d'establir contactes continus 
amb els ajuntaments, les díputacions 
els organismes del tur isme i Tes-
port, de sanitat, ICONA, les forces 
milítars i els centres docents, tant 
de Barcelona i la seva zona d'influén-
cia com d'aquelles comarques piri-
nenques on s'han desenvolupat les 
nostres activitats. 

Ens sént im, dones, molt joiosos 
que el breu période de temps que el 
C.E.C. ha treballat dins d'aquest sec
tor, la seva tasca hagi produit tants 
bons frui ts que, com hem tingut oca
sió de veure en aquesta exposició, 
han estât de naturalesa ben diversa 
i variada. 
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El nostre president, Agusti Bou, lliura a 

Anna Borbonet el premi "Pau Vila", durant 

la Diada de Sent Jordi, al Saló de Cent de 

la Casa de la Ciutat. «Í 

CRONICA DEL CENTRE 

Ini 
/ 1 T 

Ini 
Sir 

Diada de Sant Jordi 

El dia 23 d'abril, festività! de Sant Jor
di, patró de la nostra entitat, es va viu-
re una jornada entranyable, amb diver
sos actes de relleu cultural. 

Durant tot el dia a l'entrada del nos
tre estatge social s'hi va installar una 
parada de llibres relacionats amb l'ex-
cursionisme, les guies editades per l'en-
titat, una selecció de mapes i variats 
goigs de sant Jordi, la Mare de Déu de 
Montserrat i sant Bernat, patró dels 
muntanyencs. La instaHació, assistida 
per un grup de socis de la casa, fou 
molt concorreguda, tant pels mateixos 
socis com per altres persones que, en 
cercar l'entrada lateral de la Diputació, 
passaven pel davant i hi entraven, atrets 
per l'estol de llibres exposats a l'abast 
de la mirada. 

A la tarda, a les sis, al Saló de Cent 
de l'Ajuntament de Barcelona, es va ce
lebrar l'acte tradicional de la diada, que 
va presidir, en nom del senyor batlle En
ríe Masó el conseller senyor Salvat. 
L'obertura a carree del nostre president 
senyor Agustí Boui fou breu i va referir
se particularment als socis que haurien 
de rebre més ta.d la insignia d'or o 
d'argent de l'entitat, segons fes 50 o 25 
anys que n'eren socis, puix si la joven-
tut representa la conti nui'tat, la constan
cia dels homenatjats ha fet possible 
que l'any vinent puguem celebrar el nos
tre centenari. 

Seguidament mossèn Zayas, soci de 

l'entitat, va desenvolupar, ben documen
tât, el tema «Peoners espirituals de l'ex-
cursionisme». El seu parlament de qua
si una hora de durada, fou escoltat amb 
interès; bona mostra en foren els llargs 
aplaudiments quan va acabar. Versa so
bre quatre monôlits de fermesa munta-
nyenca, inteHectuals, esportius i espiri
tuals: mossèn Jacint Verdaguer, mossèn 
Jaume Oliveras, mossèn Norbert Font i 
Sagué i mossèn Batlle. Els très primers 
socis del Centre. El doctor Zayas va 
iHustrar la conferèneia amb cites d'es-
criptors ben coneguts i amb algun anec-
dotari que l'ajudaren força a mantenir 
l'atenciô de l'auditori, a treure'n profito-
sos exemples i a mantenir fresca la me-
môria de fets que havien viscut al cos-
tat dels «peoners espirituals». 

Tant es considéra intéressant el tema, 
que el nostre president, senyor Bou, de-
manà pûblicament al doctor Zayas que, 
de forma abreujada, en fes un article 
per a la revista «Muntanya». 

Acabades les paraules del nostre con-
soci, es procedi a lliurar les insignies 
als homenatjats. Ens va complaure molt 
de veure entre els guardonats un bon 
nombre de senyores, cosa que signlfica, 
en aquest any dedicat a la dona, que la 
nostra entitat, cinquanta anys enrera, ja 
ténia activitats compartides per dones 
tant en el camp cultural com en l'espor-
tiu, amb atrevides escalades, llargues 
marxes, travessies o proves d'esquf. 

Finalment, el senyor Bou va passar la 
paraula al senyor Salvat, représentant de 

l'Ajuntament, que va tancar l'acte amb 
breus paraules satisfactòries per a l'en
titat: «Ouan cada any el Centre Excur
sionista de Catalunya ve a aquesta casa, 
entra a casa seva i ens sentim honorats 
de tenir-vos-hi, pel que representeu i 
aporteu al prestigi de l'esport i de la 
cultura. Aquesta és la vostra casa, I us 
hi esperem l'any vinent en semblant 
diada.» 

Com a cloenda, la nostra Coral, diri
gida per Edmon Colomer, va interpretar 
les següents cançons: El cant de la se-
nyera, La mossa d'en Parera, Au minyons 
que aneu pel mon, El cec, Gats, La dama 
d'Aragó i L'hereu Riera. Cançons totes 
elles molt aplaudides. El public va de
mostrar amb la seva insistencia que ha
vien trobat el concert curt, i potser si 
que en un acte de dues hores de dura
da, els deu minuts de la coral teñen gust 
de poc. 

Els actes, però, se succeïen a la nos
tra entitat, on tenia Hoc la inaugurado 
del XLI Saló fotografie de Muntanya-75. 
Acte public en que quedaven exposades 
totes les fotografíes presentades I indi-
cades les premiades, així com la relació 
dels guanyadors dels diferents premis, 
tant per a fotografíes en blanc i negre, 
com en color o diapositives, les quais, 
aqüestes darreres, foren projectades. 

M. M. 

XLI Saló de Fotografíes de Muntanya 

Durant el mes d'abril es va celebrar 
a la sala d'exposicions de la nostra en
titat. el XLI Saló de Fotografíes de Mun
tanya en les modalitats de blanc i ne
gre, color en paper i diapositives en co
lor. Enguany també es convoca el pre
mi «Pius Font i Quer», dedicat a la flora 
de muntanya 

La composició del jurat era la se
guenti Fotografia en blanc i negre I fo
tografia en color: Miquel Albert, de la 
Secció de Muntanya; Josep Camp, de la 
Secció de Fotografia; Josep Coli, del 
C.A.D.E.; Enric Gallart, de la Secció de 
Ciències i Arts; Antoni Torcal, de la 
Secció d'Esquí; Ángel Domínguez i Ma
nuel Bertolín, de l'E.R.E.; Ramon Farré, 
de la Secció de Geografia i Ciències Na-
turals, i Ignasi Ribalta, de la Secció de 
Camping, el quai actuà de secretari. Dia
positives en color: Josep Abril, com a 
représentant del Centre; Josep Camp, 
de la Secció de Fotografia; Jordi Sola, 
de la Secció de Muntanya, i Gabriel 
Rosselló com a secretari. Premi «Pius 
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Font i Quer»: Ramon Pujol i Alsina i Mar
t i Armangué i Feliu. 

El total de participants va ser de 53. 
Al premi «Pius Font i Quer» de diapo
sitives amb ternes de flors de munta-
nya, n'hi van optar 9. 

Els premis atorgats foren els se-
guents: Blanc i negre. Placa d'or a Vi-
cenç Aris i Tulia, de la U.E.C.; placa d'ar
gent a Jaume Florensa i Berengué, de 
la U.E.C., de Gracia; placa de bronze 
a Hermenegild Carreté i Bisbal, del 
C.E.C.; premi especial de l'habitat a mun-
tanya a Antoni Carbonell i Busqué, de 
la U.E.C., de Sabadell; premi especial 
l'arbre a muntanya a Hilari Sanz i Go-
nel, del C.E.C.; premi especial l'esquî a 
muntanya a Josep Pagans i Montsalvat-
ge, del C.E.C.; premi de la panoràmica 
a muntanya a Hermenegild Carreté i 
Bisbal, del C.E.C. Color en paper. Placa 
d'or a Jean Perotti, de Montecarlo. Dia
positives en color. Placa d'argent a En
ne Font i Lloret, del C.E.C.; placa de 
bronze a Pere Fornat i Quintana, del 
C.E.C. Premi «Pius Font i Quer». Primer 
accèssit a Pere Font i Quintana, del 
C.E.C.; segon accèssit a Ramon Benet 
i Sanvicens, del C.E.C. 

Adjudicació del Premi Pau Vila convocat 
per la secció de Geografia del Centre 
Excursionista de Catalunya 

En el transcurs de la tradicional ce
lebrac i de la diada de Sant Jordi al Sa
lo de Cent, es va adjudicar el Premi 
Pau Vila, convocat per la secció de Geo
grafia del Centre per als excursionistes, 
les bases del quai s'anunciaren a la 
circular del passât mes de gêner. Re
unit el jurât intégrât pels senyors Jo
sep Iglésies i Fort, Josep M. Puchades 
i Benito, Francese Roca i Michanet i Vi-
cenç Biete i Farré, aquest uTtim actuant 
de secretari, acordà substituir el premi 
establert per dos accessits, augmentant-
ne alhora la quantia econòmica, donada 
la vàlua de dos dels treballs presentats. 

El primer accèssit s'adjudicà al treball 
«Breu noticia de la Vali del Bac i del seu 
despoblament», originai d'Anna Borbo-
net i Macia, i el segon al treball sobre 
«Els incendis forestals, el flagell mo
dem», de Josep Nuet i Badia, ambdós 
socis del Centre. El primer treball es 
troba dins aquest numero de la revista 
«Muntanya» i l'altre es publicarà pròxi-
mament. 

Des d'aqui encoratgem a tots els so
cis del Centre i excursionistes en ge
neral que a través de les seves sorti-

des s'interessen per tants aspectes del 
nostre país lligats a la naturalesa i al 
món que hi conviu, que prenguin part 
en aquesta convocatoria que pot contri
buir al seu estudi i a la seva conei-
xença. 

La sentida mort de l'amie Miquel 

Una nota inserida a la Circular del 
Centre del mes de maig d'enguany, ha 
assabentat els socis de la mort, el pas
sât 29 de marc, de Miquel Fernández 
Fuentes, i, en comunicar tan trista nova, 
ha recordat com el finat, home diligent 
i amable, ha tingut a la seva cura du
rant molts anys, i entre altres multiples 
tasques, la sempre delicada de la pro-
jecció de diapositives en les sessions 
organitzades a l'entitat, i com tothom hi 
havia trobat sempre un coHaborador 
responsable i eficaç. 

Tot i que la nota que comentem, en 
la seva obligada brevetât, és dolguda i 
sensible, hem de confessar que aquesta 
pèrdua important i inesperada té sufi-
cients motivacions per a voler reflectir-
la també en aquesta Crònica del Cen
tre de la revista «Muntanya», i d'entre 
aqüestes motivacions creiem que les 
mes importants son les, en aparença, 
mes discrètes: la seva humilitat, el seu 
ánimos afany d'ésser útil als altres i el 
seu bon carácter. 

És possible que per tots aquells socis 
que vénen poc pel Centre o que, tot i 
fréquentant lo, viuen solament per da-
munt les tasques de l'entitat, en Miquel 
Fernández sigui una imatge una mica 
vaga, difícil de destriar, però estem se-
gurs que tots els que d'una manera con
tinuada o esporàdica ens hem encarre-
gat d'organitzar actes a l'entitat, recor-
darem amb apenada enyorança qui era, 
per a tots, en Miquel, solament en Mi-
quel, a seques, però un nom suficient 
per a saber que amb eli determinàvem 
una persona amb la qual, una i altra ve
gada, podíem comptar a l'hora de resol-
dre problèmes de darrer moment, o a 
l'hora d'improvisar solucions dins de la 
complicada programació d'actes. Una 
persona a qui mai no haviem atrapat un 
gest de malhumor o vist rondinar per 
res. Quan tot fallava davant d'una ses-
sió programada a destemps, d'una im
prevista duplicitat d'actes, d'una projec-
ció amb la qual no es comptava, sabiem 
que una cosa no fallava mai: en Miquel. 

I ara, aquest home amable i jovenívol 
—els seus 55 anys han estât una sor
presa—, d'una manera inesperada ens ha 

deixat per sempre, i gairebé no ens en 
sabem avenir. La mort, quan es presenta 
tan imprevisible, costa de creure que és 
una realitat cruel, i confessem que cada 
cada dia, quan anem al Centre, volem 
imaginar-nos que es tracta d'un maison, 
i que en entrar a l'estatge social en Mi-
quel ens saludará somrient com sem
pre, i res del que és cert no sera ven
tât, i tornarem amb ell a enfilar-nos a 
la cabina de projecció, a ordenar amb 
ell les diapositives que s'han de projec-
tar, a tirar endavant l'acte programat, i 
després, en acabar, rebre de les seves 
mans la caixa de les diapositives de nou 
perfectament arxivades, amb el cordial 
somriure de saber que «haviem» que-
dat bé. 

Descansa en pau, amie Miquel, i gra
cies, gracies per tôt! 

G. 

Conferencies i projeccions al Contre 

L'equip redactor de «Muntanya» s'ex
cusa de no poder assabentar de les moi
tes activitats que tenen Hoc al Centre. 
Molts actes de relleu mereixerien ésser 
consignats, perô no ens és possible es
tar présents a les nombroses conferen
cies, projeccions i exposicions que en-
torn a les variades facetes culturáis i 
esportives es porten a cap a l'entitat. 
Per aixó, des d'aqui, fem un prec a les 
diverses seccions organitzadores dels 
actes i demanem la seva coHaboració a 
fi que ens facin arribar les notes o cró
nica dels actes que creguin que foren 
d'interès per als nostres lectors. 

Expedido Tximist a l'Everest, 1974 

Dins el II Cicle de Projeccions d'Alpi
nisme Internacional organitzat per la 
Secció de Muntanya, que respon al sub-
títol del Centre de Club Alpí Català, 
ens fou presentada una vetllada a la Sa
la d'Actes el passât dia 8 d'abril amb 
la projecció de la gesta de l'expedició 
basca en el seu intent d'assolir l'Everest. 
Podem dir, d'antuvi, que la projecció fou 
un magnifie muntatge audiovisual, amb 
una gran qualitat en les fotografíes, uns 
comentaris concisos i. sobretot, un adé
quat fons musical, amb gravacions ob-
tingudes durant l'expedició, entre les 
quais destaca l'obtinguda dels cants 
dels sherpes. 

Les dades i circumstàncies en les 
quais es desenvolupà l'expedició forma
da per alpinistes basco-navarresos serán 
publicades en un article a la nostra re-
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vista extret de la revista «Pyrenaica- de 
la Federació Basco-navarresa de Munta-
nya, amb l'autorització de l'amic Ángel 
A. Vallejo Rosen, vingut a Catalunya per 
a donar a conèixer arrib l'esmentada pro-
jecció Tintent d'ascensió a l'Everest. 

Des d'aquí, la nostra felicitació a l'ex-
pedició basca, ja que si bé no aconse-
guiren els 8.848 metres del cim de l'E
verest, el llarg esforç per arribar a la 
cota de 8.530 m des d'on hagueren de 
recular per les adverses circumstàncies, 
tal com ens ho mostraren amb belles 
imatges, mereix que en una propera no
va expedido assoleixin amb èxit el seu 
objectiu que aquesta vegada han tingut 
gairebé a Tabast de la mà. 

Expedició catalana a TAnnapurna Oriental 

Com a final del II Cicle de Projec-
cions d'Alpinisme Internacional, el dia 22 
d'abril assistírem a la sessió dedicada 
ais socis del Centre, sobre l'expedició 
catalana a TAnnapurna, de la qual par-
làrem ja a la revista del mes de desem-
bre passât. La projecció tingué lloc a la 
sala Newman, de Sant Felip Neri, i fou 
un èxit de public que no es va veure 
defraudat, ja que les fotografíes eren 
excellents, tant en la part de l'ascensió 
com de la intéressant aproximado a Tob-
jectiu, que els féu conviure amb el fas
cinant món del Nepal. Els comentaris 
eren gravats amb les veus de J. Manuel 
Anglada i Jordi Pons, que foren els pre-
sentadors de la sessió, la quai ens va 
fer reviure els moments d'angoixa dels 
expedicionaris a través d'unes imatges 
que captaven perfectament les grans di-
ficultats que hagueren de vencer per as-
solir el cim verge de TAnnapurna Orien
tal, de 8.026 m. 

En finalitzar l'acte, Enric Font, prési
dent de la Secció de Muntanya, els féu 
lliurament d'un petit obsequi com a re
cord de la vetllada i coHaboració amb la 
nostra entitat, obsequi que també fou 
ofert ais components de l'expedició 
basco-navarresa a l'Everest, i a tots els 
que han près part en aquest II Cicle de 
Projeccions Alpines. 

La nostra felicitació també a l'equip 
d'alpinistes catalans, molts d'ells socis 
del Centre, per la mostra audiovisual 
que ens han ofert. Per la nostra part, 
perô, no ens sabem estar de doldre'ns 
de les deficiències de llenguatge en els 
comentaris parlats i, fins i tôt, enregis
trais, el quai, certament, no havia estât 
atès amb la mateixa soHicitud que els 
altres éléments del muntatge. 

Campionat de Catalunya de Veterans, 
1975 

El dia 5 d'abril del present any, es va 
celebrar a les pistes de la Molina-la Ma-
sella, aquest Campionat de Catalunya de 
Veterans. 

Recordem que, de la seva organiza
do, en teñen cura, alternativament, el 
Club Alpi Núria-Masella i el Centre Ex
cursionista de Catalunya. Aquest any 
corresponia organitzar-lo al Nuria. 

La neu va èsser molt abundosa, però 
va caure tant a última hora que gairebé 
n'impedì la celebrado. Amb tot, i gra
des ais esforcos dels organitzadors, es 
va poder portar a terme. 

En finalitzar, i com ja és habitual, se 
celebra un àpat de germanor al nou ho
tel Alp. de la Masella. 

Després d'unes paraules del senyor 
Franz Joham, que hi participa cada any, 
parla el senyor Miquel Coli, en nom del 
President del Nuria, el senyor Antoni 
Puig i finalment el president del Centre 
Excursionista de Catalunya, senyor Agus-
tí Bou. Aquest recordé que l'any vinent 
s'encarregarà el C.E.C, d'organitzar el 
Campionat de Catalunya de Veterans, 
que, per coincidir amb el Centenari de 
la nostra entitat, hem de procurar que 
tingui el màxim relleu possible. 

La representació del Centre Excursio
nista de Catalunya hi era forca nombro-
sa, encapgalada pel veteraníssim Fran
cese Comas Torres. 

Curs de Geografia i mapa de Catalunya 

El dia 18 d'abril d'enguany, i a la Sala 
d'Actes del Centre, tingué lloc el repar-
timent de diplomes ais assistents al Curs 
de Geografia de Catalunya que, progra-
mat per la Secció de Geografia i Cièn-
des Naturals, s'ha donat al nostre es-
tatge social durant els mesos darrers, a 
carree del president de la Secció, Fran
cese Gurri i Serra. 

A aquest curs, en el qual s'han estu-
diat principalment els aspectes econò-
mics, urbans, demogràfics i sociològics 
del nostre país a la llum de les dades 
mes actuáis, i sovint des d'angles gaire
bé inèdits, hi han assistit un centenar 
de matriculats, que han seguit amb gran 
interés el desenvolupament de les lli-
cons, participant, en gran majoría, en 
l'examen celebrat el darrer dia. 

Aprofitant l'ocasió esmentada, el ma-
teix dia 18 d'abril, el president de la 
Secció, Francese Gurri, féu una Marga ex-
posició de la gènesi i confecció del ma

pa de Catalunya publicat per la Diputa
do de Barcelona amb la coHaboració de 
les altres tres Diputacions de Catalu
nya. Aquest mapa, acollit amb gran exit 
per part de l'opinió catalana, és, al cap-
davall, el résultat d'una iniciativa de la 
Secció de Geografia i Ciències Naturals 
del Centre, presentada a qui aleshores 
era president de la Diputació barceloni-
na, senyor Muller i d'Abadal. 

Al llarg d'un procès que ha durât anys, 
i entre nombroses dificultats i anecdo
tes que foren comentades molt aguda-
ment per Francese Gurri —que n'ha vis-
cut la problemàtica com a coordinador 
general—, el mapa ha estât acabat per 
la decidida voluntat del grup de teenies 
que han intervingut en la seva confec
ció, i amb eli la Diputació de Barcelona, 
presidida ara pel nostre consoci Joan An
toni Samaranch, ha rendit un positiu ser-
vei al pais. 

Exposició de dibuixos i aquareHes pre
cedents de l'arxiu de l'entitat 

Del 3 al 15 de febrer, a la Sala d'Ex-
posicions va èsser visible una coHecció 
de dibuixos i aquareHes, procedents de 
l'arxiu de l'entitat. 

Aquesta mostra pictòrica-documental, 
durant molts anys, es trobava en expo
sició constant, en el passadis d'entrada 
a la Biblioteca, en el seu antic emplaça-
ment, però en efectuar-se el trasllat al 
Hoc actual i arranjar la sala per a d'al-
tres activitats, el passadis també va so-
frlr modificacions i es va plantejar la 
qüestió de si havien de continuar els di
buixos allí o bé calia guardar-los. Es tin
gué en compte aquesta última conside
rado i es dipositaren a la Biblioteca, on 
poguessin èsser consultats, tant pel seu 
valor artistic com documental. 

Aleshores va sorgir la idea de donar
los a conèixer a la majoria dels socis 
actuals desconeixedors del fet que te-
níem semblants obres artistiques i Tex-
posició va constituir un èxit, i tant la 
visitaren el socis veterans que recordà-
vem aquelles obres cada vegada que 
anàvem a la Biblioteca a consultar lli-
bres, com els socis novells que han po-
gut constatar que a finals del segle pas
sât, els excursionistes, amb gust artis
tic, recollien en el transcurs de les sé-
ves sortides apunts de llocs d'interès 
que avui constitueixen un document ina
preciable, puix la finestra, la creu de ter
me, la masia o el castell, ja no existei-
xen o bé han sofert mutilacions, com 
ara en el cas del pont de Sant Miquel 
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Els claustres de Sant Benêt de Sages, se-

gons un dibuix original de Santiago Rusifiol, 

conservât a l'arxiu del Centre. y 

de Balaguer, Sant Jeroni de la Vali d'He-
bron, el castell de Gelida, l'església de 
Valldoreix, etc. 

Les obres exposades eren deis artis
tes Rusiñol, Canivell, Masriera, Cornet, 
Dòria, Fiter, Carreres Candi, Gibert, Ay-
mat, Garriga, entre altres. 

Cal agrair a la Secció de Ciències i 
Arts, aquesta inicitiva i recomanar-li que 
segueixi aquesta tasca de donar a conèi-
xer altres obres artistiques, o coHeccions 
diverses, que han de resultar d'interès 
per a tots els socis. 

Projecte d'un diari en català 

El dia 17 d'abril, a la Sala d'Actes de 
l'entitat, va tenir Hoc una sessió audio
visual explicativa del projecte, en vies 
de realització, d'un diari en català que 
promou Premsa Catalana, S. A. La im
portancia d'aquesta empresa no podia 
restar oblidada a casa nostra, que, a 
prec dels promotors, els va cedir la sala 
de bon grat. 

La sessió fou presentada per un mem
bre del conseil administratiu, el senyor 
Josep Espar, que explica ais assistents 
la nécessitât de poder tenir un diari en 
català i que obtenir-lo depenia de nos-
altres, o sia, d'aquelles persones que re-
coneguin que certament ens fa molta 
falta tenir-lo. ja que representaría un 
factor de normalització de la nostra Men
gua i seria a la vegada una escola dià
ria per a tothom. Un diari seria de mol
ta eficacia i a tots els nivells. 

El senyor Espar continua dient que el 
diari seria apolític i que hauria d'inte
ressar el major nombre possible de lec-
tors, i que calia reunir anticipadament 
un nodrit nombre de subscripcions. dels 
quals se n'hauria d'assegurar 30.000 al-
menys. Fins ara s'ha aconseguit la mei-
tat del capital necessari i gairebé s'es-
tà duent a terme la meitat de les subs
cripcions El diari català, que potser es 
dirà «Avui». ha de veure la llum amb 
l'exit assegurat i possiblement no pugui 
sortir abans de 1978, però això s(, si es 
comença a publicar, sera amb totes les 
garanties de continuïtat. 

Es va demanar al public intéressât 
que selecciones tres textos publicitarií 
d'entre els que es varen proporcionar 
per èsser utilitzats al seu dia per a 
adreçar-se al gran public. Es varen re
partir també opuscles explicatius. amb 
resum economie i noms del Conseil 
d'Administració, relació de persones im
portants dins del camp de les lletres i 
estaments socials, incorporades en prln-
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Sortida dels esquiadors que van participar 

a la VI Copa Andrés de Regil. y 

cipi al projecte, butlletins de coHabora-
ció ¡ d'aquelles persones que s'hi po-
drien subscriure. 

Finalment, tingué Hoc la projecció de 
diapositives ¡Hustrades amb música i 
cançons apropiades i veus mixtes que 
alternaven l'explicació adreçada a la cap
tado audiovisual de nous coHaboradors 
i subscriptors. Abans de finir l'acte es 
facilitaren títols de participado que van 
tenir molt bon acolliment. 

Es va tractar, dones, d'un acte impul
sor d'una gran empresa cultural en la 
qual la nostra entitat no podia deixar de 
contribuir amb la seva coHaboració. 

M. M. 

cronica 
VI Copa Andrés de Regil 

Els dies 12 i 13 d'abril es va celebrar 
la sisena edició de la Copa Andrés de 
Regil, per a la travessia amb esquís deis 
Picos de Europa. 

Després de dues setmanes de mal 
temps es va presentar un dia esplèndid. 
però tot plegat, amb la inestabilitat de 
la neu, va obligar a modificar l'itinerari 
a fi de mantenir-lo allunyat de les allaus 
que es produïen constantment. 

Eis quaranta equips que hi van parti
cipar procedien d'Astúries, Santander, 
Biscaia, Guipúscoa, Osea, Saragossa, 
Barcelona, Granada i Madrid. Van sortir 
el primer dia a les 9 i van fer cap, per 
la canal de San Luis al cim de la Pa-
diorna (2.341 m), i van baixar a conti-
nuació a l'Hoyo del Sedo, al peu deis 
cims del Llambrión, Tiro Tirso i Tiro Lla
go, i van haver de fer una nova pujada 
per tal d'aconseguir l'Hoyo Oscuro i el 
cim (facultatiu) del pie de San Carlos 
(2.938 m), que domina l'immens Hoyo 
Sin Tierra. El descens, en dura lluita 
amb les condicions de la neu, arribava 
fins a Lloroza, des don una petita pu
jada a l'Horcadina de Covarrobres i un 
flanqueig per sota la Peña Vieja obria el 
pas ais fácils pendents de la «campa» 
d'Alíva. al refugi del qual s'havia de per-
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L'equip núm 34, del Peña Guara, d'Osca, 

guanyador de la VI Copa Andrés de Regil. 

• 

noctar. Ais pendents de sota el refugi 
es va preparar la pista per a la prova 
del descens encordât, un excellent test 
per a calibrar la coordinado entre els 
membres de cada equip. 

L'endemà els participants van fer cap 
a Covarrobres i, encara de nit, van flan-
quejar el vessant oest de la Peña Vieja 
i van arribar fins a la Vueltona quan co-
mençava a sortir el sol. De la cabana 
Verónica, després de saludar els Con
trols, van baixar cap ais Hoyos Negros 
i van atacar tot seguit els pendents de 
Torre Blanca. Els primers equips van 
aconseguir el cim (2.610 m) a dos quarts 
de vuit. Després d'un magnifie descens 
sobre una neu ideal fins a la base del 
Pico Tesorero (2.564 m), que va oferir 
una bona resistencia amb la seva neu 
acrostonada, es va aconseguir el cim. 
Dall i van baixar, en un llarg descens, 
cap al Telefèric, i novament la cabana 
Verónica, Horcados Rojos, Picos de San
ta Ana i Peña Vieja van desfilant com 
unes decoracions sobre les quals es di-
buixen els arabescos deis viratges i gi-
ravolts. 

A l'hotel Picos Valdecoro, de Potes, 
tingué Hoc l'àpat de germanor i el reparti-
ment de premis a carree del senyor Ig
nacio Cervera. président del Conseil 
d'ELECNOR; el senyor Javier Ribas, pré
sident de la Federació Espanyola, I el 
senyor Francisco Iriondo, président de 
la Federació Basco-Navarresa, que van 
lliurar ais participants la placa amb 
la vista de la cara nord del Naranjo i 
el distintili de la classificació obtingu-
da, així com els diversos trofeus que 
premiaven tots els aspectes de la tra-
vessia. La Copa Andrés de Regil (trofeu 
de plata) fou guanyada per l'equip for
mat per Javier Escartín Orus i Lorenzo 
Ortas Pont, del Club Peña Guara, d'Os
ca, que els fou lliurada per Ángel de Re-
gil, el fili gran d'Andrés de Regil, de qui 
agafa nom la travessia. 

La medalla d'or fou concedida ais 
equips següents: equip núm. 4, Javier 
Escartín I Lorenzo Ortas, del Peña Guara, 
d'Osca; equip núm. 3, Juan José Due
ñas í José Mariano Torre, del Peñalara, 
de Madrid; equip núm. 14, Antoni Ville-
na I Francese Estañol, de la Federació 
Catalana, de Barcelona; equip núm. 27, 
Enric Font i Josep Casanelles, del Cen
tre Excursionista de Catalunya, de Bar
celona; equip núm. 16, Luis Miguel Flo
res i José Francisco Flores, de Cumbres, 
de Madrid; equip núm. 19, Juan Berlan-
ga i Manuel Pérez, del Peñalara-Guadar-
rama, de Madrid; equip núm. 31, José 

M. Martín i Gerardo Alonso, del C. A. 
Universitario, de Granada; equip núme
ro 33, Félix Bonales i Julián Aguinagal-
de, del Bilbao Alpino, de Bilbao; equip 
núm. 29, Ángel Luis Santamaría i Enrique 
Millán, del Peñalara, de Madrid. La me
dalla de plata fou concedida a cinc 
equips, de San Sebastián i de Madrid. 
La medalla de bronze a vint-i-dos equips, 
de Madrid, de Santander, d'Avilés, de 
Barcelona (Joan Juncosa i Vicenç Ca
sais, de C. M. Barcelonés; Salvador Ló
pez i Joan Alvareda de la Federació Ca
talana, i Xavier Noguer i Albert Bertrán, 
de la Unió Excursionista de Catalunya) i 
de Saragossa. El primer lloc en la prova 
de descens encordats va ser guanyat per 
l'equip format per José M. Martín i Ge
rardo Alonso, del C. A. Universitario, de 
Granada. En la classificació general per 
clubs va correspondre el primer Hoc a 
la Federació Catalana de Muntanyisme 
i la Copa Andrés de Regil, com hem dit, 
fou adjudicada a l'equip format per Ja
vier Escartín i Lorenzo Ortas, del Peña 
Guara, d'Osca. 

Ascensió al Manaslu (8.156 m) 

Amb satisfácelo notifiquem que el pas
sât 26 d'abril assoliren el Manaslu, cim 
de 8.156 m al massís de l'Himalaia, els 
escaladors espanyols Gerardo Blázquez, 
de 26 anys, i Jerónimo López, de 23 anys, 
acompanyats d'un sherpa. 

Aquests alpinistes formaven part de 
l'equip de dotze persones dirigit per 

Jairne Garcia Ortiz, que ja a la tardor 
del 1973 intentaren aconseguir el d m 
del Manaslu, el quai hagueren d'abando-
nar quan una allau féu impossible la ins-
tallaciô del tercer campament d'altura. 

L'expediciô madrilenya situa el campa
ment base a 3.800 m, en un lloc mes 
segur que a Tintent de fa dos anys, ja 
que aleshores sis espanyols i un sherpa 
varen côrrer.perill de mort per haver-lo 
situât en un indret poc adient. El cinquè 
i ùltim campament fou establert a 7.500 
mètres el dia 24 d'abril, cosa que els 
permeté de guanyar els 656 m fins al 
cim, assolit al cap de dos dies. 

Aquesta és la tercera expediclô que 
ha vençut el Manaslu, aconseguit abans 
per dues expedicions japoneses: la pri
mera al 1956 i la segona per un grup fe-
meni el passât 1974. Esperem donar mes 
endavant mes détails d'aquesta impor
tant ascensiô. 

Informem també que a la mateixa èpo-
ca d'aquesta nova conquesta a l'Hima
laia, tretze expedicions es trobaven en 
aquest massis, dues de les quais ha
gueren d'abandonar els seus objectius 
en circumstàncies ben tragiques: l'equip 
japonès que intentava l'escalada al Dhau-
lagiri (8.137 m) es retira sensé assolir 
el cim, ja que una allau enterra el dia 
25 d'abril dos membres de l'expediciô 
i très sherpes, mentre dormien. També 
abandonà Tintent de l'Annapurna (8.090 
mètres) una expediciô austriaca pel ma-
teix motiu: un dels expedicionaris mon' 
al campament 2 per una allau el dia 17 
d'abril. 

Els meravellosos gegants de l'Hima
laia, de poderôs atractiu per als alpinis
tes de tôt el mon, s'han de vèneer amb 
dues grans dificultats, a part del factor 
del temps: Taltura i el perill d'allaus. Di
ficultats que ja ens foren exposades amb 
réalisme per l'expediciô catalana que 
l'àny 1974 aconsegui el cim de l'Anna
purna oriental (8.026 m). 
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bibliografia 
Entre zero i vuit mil mètres. Kurt Diem-

berger. Versió catalana de Maria An
tonia Oliver. 425 pàgs. Fotogravats. 
Croquis d'itineraris i ascensions. Edi
torial Nova Terra. Barcelona, 1975. 

Tan bon punt hom acaba la lectura 
de les pagines de tensa i fulgurant pro
sa del présent llibre, si acluca els ulls, 
li semblará que està pujant al Cervino o 
al Ohaulagiri formant cordada amb el 
mateix Kurt Diemberger, tanta és la sin
cera emotivitat. l'encomanadis abranda-
ment i la fluidesa literaria de la ploma 
del seu autor. 

Estem, dones, davant d'una obra real-
ment important, que en el camp de la 
literatura alpinistica admet perfectament 
la comparació amb les d'un Frison-Ro
che o un Samivel, per esmentar dues fi
gures cabdals de la narrativa munta-
nyenca. 

I és que Diemberger és realment un 
alpinista fora de sèrie, un semidéu de 
la muntanya, diriem, si no fos que no 
entra en el nostre tarannà de mitificar 
ningú. Forjat en l'ambient auster I estî-
mulant de les muntanyes de la seva Aus
tria nadiua, ha assolit aquella difícil i en-
vejable situació de l'home que viu ex
clusivement per la muntanya, i n'extreu 
la rao de ser i la finalitat de la seva 
propia vida. 

Familiaritzat ja de menut amb els 
cims, Diemberger recorre els Alps amb 
la velia bicicleta del seu avi en recerca 
de cristalls de roca. Mes tard, comen-
cen les ascensions importants: Larmko-
gel (el seu primer tres mil) als Monts 
Tatres; Gross Glockner; Matterhorn, 
Dent del Gegant, Gran Zebrú. Aviat es-
devé l'alpinista que sorprèn amb les sè
ves activitats. Es converteix en «espe
cialista» de les grans parets nord: la 
nord del Cervino, la de l'Eiger, la de 
les Grands Jorasses, la del Gran Zebrú. 

El seu domini de la tècnica d'ascen
sions en gel, fa que el gran alpinista 
alemany Hermann Buhl l'esculli per a 
la seva expedició al Broad Peak, al Ka-
rakorum. És aixi com als vint-i-cinc anys 
assoleix els seus primers 8.000 metres. 
Durant molts anys, ha estât lunlc alpi
nista vivent que ha fet dos «vuit mils», 
ja que l'any 1960 assoleix el cim del 
Dhaulagiri. Totes aqüestes ascensions 
están àmpliament detallades en el seu 
llibre, així com altres escalades en es-
cenaris molt diferents: Montserrat, les 
Calanques, etc. Al nostre criteri, les pa
gines mes belles i émotives de tota Co
bra, son les que dedica a l'ascensió al 

Chogolisa, la bellissima muntanya de 
7.654 m a l'Himalaia, que havia d'esde-
venir l'escenari de la mort del seu en-
tranyable company Hermann Buhl. 

Però ultra les sèves reconegudes qua-
litats alpinistes, Diemberger és un gran 
fotògraf, com el lector podrá veure mer-
cès a les pagines del present llibre, i 
un bon cineasta, que va palesar la seva 
tècnica i el seu art cinematografíes, en 
el seu film documental La gran cresta 
del Peuterey, a la filmació del qual de
dica un capítol molt interessant. 

Per fi, una altra faceta d'aquest home 
extraordinari, és la d'expedicionari per 
terres àrtiques, amb la seva añada a 
Groenlàndia, que, com és logic, narra 
també en unes belles pagines. 

En resum, Entre zero i vuit mil me
tres és en realitat una naració autobio
gràfica; un gran àlbum de veils records 
esportius, professionals, sentimentals i 
familiars; un aplec d'imatges literàries 
fulgurants i punyents, plenes tant d'un 
amarat lirisme, com d'una violencia es-
borronadora, que ens donen una sem-

blanca lucida i corprenedora de l'hetero-
gènia i subjugant Personalität del seu 
autor. 

Estem, doncs, davant d'una obra sum-
mament important dins del camp de la 
bibliografia alpinista, tant més digna 
d'esment per tractar-se- de la traducció 
catalana de la versió originai, cosa que 
s'esdevé amb molt poca freqiiència —re-
cordem ara Les meves muntanyes, de 
Walter Bonatti, i el nostre L'Aneto I els 
seus homes, de Raymond Escudier, com a 
fites isolades i llunyanes— i que, per 
tant, mereix els més encoratjadors 
elogis. 

Llàstima que la reproducció gràfica del 
magnific conjunt de fotografies de l'au
tor deixi en una grisor anodina els me-
ravellosos espectacles d'alta muntanya 
que Diemberger oferia en la seva versió 
original. El factor grafie, en un llibre de 
muntanya, deixa de ser un element se-
cundari, per a esdevenir una pepa fona-
mental en el conjunt de Cobra, i com a 
tal ha d'esser vetllat. 

Josep Girona 

L a r e v i s t a " M u n t a n y a " e d i t a d a p e í 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 i n a l i t a t l u c r a t i v a . 
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N o us/ 
n'estranyeu!( 

Encara 
nona 

visitât 
Mañanes 

Mañanes es preocupa 
per tothd'm qui vol practicar un esport. 

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

M A Ñ A N E S esports 

Canuda, 26 - T. 318 45 00 • Barcelona-2 / Via Augusta, 103 - T. 21 7 91 88 - Barcelona-6 
Bailen, 170 • T. 258 10 15 - Barcelona-9 Prim, 99 - T. 380 48 21 - Badalona 



La B a l l e n a A l e g r e 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE ", us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 
Així mateix i per a comoditat dels nostres clients hem instai.lat 
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. 



Chrysler 
M O T O R S F O R A B O R D A 

La l i n ia de m o t o r s f o r a b o r d a C H R Y S L E R 
1 9 7 5 , a m b p o t e n c i e s de 3 , 6 - 4 , 9 - 6 - 8 -
I O - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 0 -
7 5 - 9 0 - 1 0 5 - 1 2 0 - 1 3 5 H P . , p r e s e n t a u n a a m p l i a g a m m a d ' a v e n c o s 
t e e n i e s , e ls q u a l s i m p l i q u e n u n s e s t a n d a r d s m o l t e leva ts d ' e c o n o m i a 
de c o m b u s t i b l e i de r e n d i m e n t en l ' a igua . 

M o l t s de l s n o u s f o r a b o r d a es tán e q u i p a t s a m b e u l a t e s d 'a l ta c o m p r e s -
s ió , a m b c a r b u r a d o r s a n t i g o t e i g , p o s i c i ó s e n y a l i t z a d a d 'es ta l v i de c o m 
b u s t i b l e , d i s t r i b u ì d o r s de cè l . l u l a f o t o e l é c t r i c a , e n c e s a de d e s c à r r e g a 
c a p a c i t a d o r a M A G N A P O W E R I I , he l i ces de pas d i n à m i c 
i s i s t e m e s a u t o m a t i c s de r e c i r e u l a c i ó de c o m b u s t i b l e . 

T o t s e ls f o r a b o r d a C H R Y S L E R 1 9 7 5 d u e n i n c o r p o r á i s 
d i s p o s i t i u s i n s o n o r i t z a n t s n o u s o m i l l o r a t s . T o t a i xò i 
u n a g a m m a de m o t o r s m a r i n s de g a s o l i n a i d i ese l r e 
p r e s e n t a t i v a de la c o m p l e t a g a m m a C H R Y S L E R 1 9 7 5 . 

' B A R C E L O N A l A É É a U É H 

l P O R T B A L I S - S A N T A N D R E U DE L L A V A N E R E S ( B A R C E L O N A ) Tel . (93) 392 65 01 

Exposició i venda P A S S E I 6 DE G R A C I A , 93 - B A R C E L O N A - 8 - Tel . (93) 215 06 74 

( P U E R T O J O S E B A N U S - N U E V A A N D A L U C Í A ( M A L A G A ) Tel . (952) 81 21 79 

C O R R E S P O N D E N C I A (Casa Central) Passeig de Gracia, 6 0 - B A R C E L O N A - 7 Telegr. S A N S E N T A - B A R C E L O N A Telex 53138 
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E S T U D I O 

C . R O C A C A S A N O V A S 

LABORATORI COLOR 

Revelat de transparencies color 

EKTACHROME E 3 i E 4 

i negatius 

KODACOLOR - EKTACOLOR i FUJICOLOR 

Ampliacions per procediment manual, 

maxima garantia tecnica 

i ARA TAMBÉ revelat d' AGFACHROME 

V a l e n c i a , 1 8 8 , A T e l . 2 5 3 0 9 4 7 B a r c e l o n a - 1 1 

M U N T A N Y A Editada pel 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 e n c a r a no s o u 

PROFESSIONAL 

s u b s c r i p t o r d e 

M U N T A N Y A , 

re ta l l eu ¡ e n v i e u 

a q u e s t bu t l l e t í 

i r e b r e u 

p u n t u a l m e n t 

la r e v i s t a al 

v o s t r e d o m i c i l i . 

Norn 

ca r re r 

p o b l a d o 

núm. pis 

(districts postal) 

Si ja en s o u , 

d o n e u - l o a un 

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

quo ta anual de 240 p e s s e t e s . (es t ranger : 270 pesse tes ) . 

, amb la 

a m i e q u e 
C o b r a m e n t : 

| ~ | gir pos ta l 

f~| r e e m b o s s a m e n t 

f i c o m p t e c o r r e n t / l l i b r e t a d 'es ta lv is , s e g o n s 

s ' i n t e r e s s i p e r 

l ' e x c u r s i o n i s m e 

i s e g u r q u e 

Signatura 

us ho a g r a i r e . 
au to r i t zac ió ad jun ta . 



d ' E L C A S E R Í O , 
m e ' n f i o ! 

Per aixó 
és el primer formatge 
en porcions 
d'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

La rev is ta M U N T A N Y A , ed i tada pel C e n t r e Excurs ion is ta de Ca ta lunya , ha guanya t una nova e tapa d e 
s u p e r a c i d , tan t per la p resen tac ió c o m pel con t ingu t , c o m a f ru i t de ls e s f o r c o s d 'un t reba l l d 'equ ip . 

A r a , M U N T A N Y A , d e m a n a la c o l . l a b o r a d o de ls seus lec to rs per a una nova e tapa d ' expans ió , pe rqué 
aconsegue i x i t o t a 

TARGET A POSTAL 

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Paradís, 10 

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

la d i fus ió 
mere ix . 

que es 

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 






