
AGOST 1975 



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

La l ín ia de motors fora borda CHRYSLER 
1975, amb potencies de 3,6 - 4,9 - 6 - 8 -
IO -15 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 0 -
7 5 - 9 0 - 105 - 120 - 135 HP., presenta una amplia gamma d'avencos 
t è c n i c s , els quals impliquen uns estandards molt elevats d'economia 
de combustible i de rendiment en l'aigua. 

Molts dels nous fora borda es tán equipats amb culates d'alta compres-
s ió , amb carburadors antigoteig, p o s i c i ó senyalitzada d'estalvi de com
bustible, distribuTdors de cè l . l u l a f o t o e l é c t r i c a , encesa de d e s c à r r e g a 
capacitadora M A G N A P O W E R II, helices de pas d i n à m i c 
i sistemes automatics de r e c i r c u l a c i ó de combustible. 

Tots els fora borda C H R Y S L E R 1975 duen i n c o r p o r á i s 
dispositius insonoritzants nous o millorats. Tot a i xò i 
una gamma de motors marins de gasolina i diesel re
presentativa de la completa gamma C H R Y S L E R 1975. 

SM4 

N A U T I C A 

B A R C E L O N A 

CHRYSLER 

Manne 
I PORT BALIS - SANT ANDREU DE LLAVANERES (BARCELONA) Tel. (93) 392 65 01 

Expos i c i ó i venda PASSEIG DE GRACIA, 93 - BARCELONA-8 - Tel. (93) 215 06 74 
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Camping 

La Ballena Alegre 

A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 

A ix í mateix i per a comoditat deis nostres clients hem installât 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 
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Editorial 
L a incògni ta del futur 

En el núm. 2 d'aquest any de «La 
Montagne», del C.A.F,. s'insereix un 
treball de Michel Ballerini sota el 
títol de «Le grand cirque». £ s un 
escrit que ens ha impressionai, i 
que creiem que produira rebombo-
ri i polémiques en els ambients es-
portius de muntanya del nostre país 
veí. Son tants, els que directament 
s'hi sentirán alludits! Creiem que 
valdrá la pena que els nostres asso
ciais tinguin coneixement d'aquest 
treball de Mr. Ballerini, i farem tots 
els possibles per a donar-ne la ver-
sió catalana íntegra en un pròxim 
número de «MUNTANYA». Avui 
sols avançarem una redüida sintesi 
de la idea general del treball men-
cionat. 

Ballerini es dol de la massifica-
ció dels esports de muntanya i de 
la comercialització de la muntanya 
en ella mateixa. Es plany de les 
masses inconscients que sovintegen 
a les estacions d'esquí, i de l'acor-
ruament de les gentades que l'es-
tiu emplenen els refugis, i conver-
teixen els cims en una mena de mer-
cat de Calaj. Tot això dins d'un am
bient trìst, baladrer, baix de sos-
tre, i poc educai esportivament i 
espiritualment. Diu coses molt for
tes, Mr. Ballerini. Vegeu, si no, unes 
railles dedicades als marxants de 
la muntanya: «No passaran pas 
gaires anys, a tots els llocs explota
bles ja hi haurà els fonaments de 
futures estacions, i al voltant de les 
ja creades, cada coster tindrà ins
tallât el seu mitjà mecànic de pu
jada. Què succeirà llavors? Ningú 
no ho sap, però cai temer el pitjor. 
Ho hem vist ja: les enormes rases 
dins dels boscos (espectacle sinis
tre dels arbres podrint-se al mateix 
Hoc on foren abatuts), flancs de 
muntanya dinamitáis, allisats i ani-
vellats. Per tal d'esquiar tres me
sas, la destrucció per sempre!» I se-
gueix Mr. Ballerini, força més enllà 
del seu treball: 

«La societal de consum ha asso-
lit la muntanya; calen consumidors, 
per a comprar material, per a cons
truir estacions, per a fer ben ren-
dables les installacions i manteni-
ment dels refugis. Cal força gent, i 
gent que pagui; hom crea nécessi
tais, en materials, en confort, hom 

explota el somni, hom conserva el 
mite. La muntanya no canvia pas, 
certament, però els homes la trans
formen. Hom destrueix el que no 
pot posseir, encara que ho estimi, 
i la muntanya, no sera mai la mun
tanya dels homes, perqué no és pas 
a llur mesura.» Tot això ens fa pen
sar en les transformacions sofertes 
al Pallars, a la Valí d'Aran, i al Pi-
rineu Oriental, on en les installa
cions d'estacions d'esquí s'ha tirât 
força al dret, i sensé gaires mira-
ments amb la natura. 

Mr. Ballerini, ens parla també 
d'un Chamonix convertit en el Bou
levard Saint Michel i de La Berarde 
(al peu de La Meije) en una mena 
de plaça de la Concordia. A casa 
nostra tal vegada no arribem a 
aquests extrems, però és évident 
que la massificacló progressa i no 
es detura. Ja sabem el que és, el 
nostre refugi de la Renclusa ves
sami de geni pels quatre costáis, i 
com resulta de difícil de trobar un 
raconet al cim d'Aneto on concen
trarse i oblidar el ramai de la pu
jada. Afortunadament, encara ens 
queden molts cims en el veïnatge 
de l'Aneto, on la muntanya, i els 
que l'estimen i la comprenen, po
den dialogar tranquillament. 

L'augment constant de la massa 
afecionada als esports de munta
nya d'una banda, i el tirar al dret 
dels négociants de la muntanya, san 
preocupants. En el primer grup va 
dominant cada vegada més la su-
perficilialitat, i la. manca de prepa
rado. No cal, dones, que ens sor-
prengui que, en agafar el diari, ens'' 
hi trobém la trista nova que aques
ta temporada, i únicament al mas-
sis del Montblanc, hi ha hagut se-
tanta victimes. És tristissim. És 
molt possible que una bona part 
dels malaurats ho hagin estât per 
la seva inconsciencia, manca de pre
parado i educado alpina. I ja som 
a la qüestió de sempre: és que cal 
delimitar l'accès a la muntanya? 
No, de cap de les maneres no! El 
que cal, i ara més que mai —potser 
encara hi som a temps— és educar 
al màxim la gent que va a munta
nya, d'una forma progressiva i asse-
gurada. Avui el nostre jovent està 
una mica o un tros influii per l'es-

perit de «vedettisme», i això és per-
niciós. Vegeu un fragment d'un tre
ball de fa 25 anys del gran alpinista 
anglès S.W. Young, «Retorn a la 
muntanya» (Butlleti del C.A.S., ge
tter de 1949), i que té encara tota la 
validesa : 

«Per a l'alpinista que voi conèi-
xer el seu ofici, el treball preparato
ri no ofereix ni camins curts ni rà-
pids. Recórrer als mitjans d'assegu-
ranga artificiáis, és per al jove es
calador la més nefasta de les esco
les. Aquell que no haurà après a 
utilitzar i a acrèixer la seva forga 
individuai, a desenvolupar el seu 
sentii de judici, i la seva tècnica, 
constranstant-los, sol, de cara a les 
dificultáis, no sera mai un verità-
ble muntanyenc; i el més illustre 
virtuós del pitó no mereixerà mai 
el títol d'alpinista, si el respecte a 
la muntanya, tal com la natura l'ha 
feta, no té altra vàlua per a eli, que 
el fet de reeixir en una «primera» i 
que el seu nom surti en un butlletí 
de Club, o de Seccia.» 

I perqué hi escau, encara un nou 
fragment del treball de Mr. Balleri
ni, a «La Montagne»: 

«És cosa ben personal que cada 
u faci un redescobriment de la seva 
vàlua i possibilitats, especialment 
en la motivado del que l'ha empès 
cap a la muntanya, i aprofundir-hi. 
Un examen de consciència seré o 
dolorós. Als extrems hi ha els purs 
i els extravagants. Ningú no té dret 
a jutjar ningú, car la muntanya és 
de to^s, però tothom, almenys per 
una vegada, hauria d'anar sol a 
muntanya. Llavors no hi ha ni es-
pectadors, ni auditors, ningú que 
pugui escoltar-vos, ningú que us 
pugni veure, per assegurar-vos o 
encoratjar-vos, la integritat total 
amb si mateix; la solitud, mirali 
sense complaenga. Després d'això, 
potser molts no tornarien més a 
muntanya... i els altres coneixerien 
una muntanya que no fora pas mai 
més un camp de fira». Amb aquests 
mots acabem la nostra breu refle-
xió d'avui. El futur, de fet, és sem
pre una incògnita, i nosaltres no re-
nunciem a l'esperanga que es resol-
drà en una novella i fructífera al-
bada per al nostre excursionisme. 
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Els problèmes del medi natural (VII) 
El paisatge végétal dels Països Catalans 
per: Oriol de Bolôs 

Què voi dir paisatge vegetai? 

L'activitat excursionista té com un 
dels seus mòbils principals el de 
permetre als ciutadans d'entrar en 
contacte directe amb allò que, d'una 
manera no gaire precisa, hom ano-
mena la natura, és a dir, amb eis 
paisatges poc alterats per l'home 
que, sempre diferents en passar d'un 
Hoc a l'altre, s'ofereixen a l'atenció 
del viatger. 

Entenem per paisatge el conjunt 
de caràcters que donen la seva pe-
culiaritat a cada indret. La contem-
plació dels paisatges sol èsser mo-
tiu de plaer estètic per a les per-
sones de Sensibilität normal. Eis ar-
tistes, en primer Hoc eis pintors i eis 
literats, s'han esforcat durant milers 
d'anys per tal d'oferir a la humanitat 
Nur interpretació de la realitat paisat-
gistica que han viscut. Però també és 
possible de prendre el paisatge com 
a objecte d'estudl cientific: el conei-
xement dels elements que l'integren 
i del significat que hi té cada cosa, 
aixi com de les relacions que lliguen 
eis diversos elements entre ells per 
formar estructures complexes, aug-
menta considerablement les possibi-
litats de copsar el sentit pregon de 
la natura i fa que resulti fortament 
atractiu allò mateix que l'home super
ficial pot trobar ensopit i banal. Men
tre per a uns la natura és una font 
permanent de vivències que donen 
sentit a la vida i d'ensenyaments inte-
ressants, uns altres quan surten a 
fora de la ciutat no veuen res més que 
un espai buit per a fer quilòmetres o 
bé un Hoc per a la inactivitat; hi ha 
qui per no caure en el tedi ha de dur 
sempre una ràdio sonant. 

L'estudi dels paisatges és l'objecte 
principal de les ciències geogràfi-
ques. Eis paisatges comprenen, ordi-
nàriament, un component inert (eis 
minerals, les roques i també les for-
mes del relleu), que estudien eis 
geòlegs, un component vegetai, que 
és el que ens interessa particular-
ment aci, i un component humà, ex-
pressat no sols en edificis, camins, 
camps de conreu, etc., sino també en 
un seguit de transformacions més o 

menys intenses dels altres compo-
nents, i, en primer terme, del compo
nent vegetal ( 1 ) . 

Les zones de vegetado 

El paisatge vegetal natural, tal corn 
existia abans de l'aparició de l'home, 
ha estât substituït gairebé arreu del 
món per paisatges humanitzats, so-
vint molt més diversif icáis que els 
pre-humans. 

Si la pressió humana esdevé ex
trema, el procès d'alteració i degra
dado del paisatge arriba a estats 
finals pràcticament irreversibles. Hi 
corresponen els paisatges urbans i 
suburbans, en els quals la natura des-
apareix completament, o, en d'altres 
casos, el désert de roca que resulta 
de la destrucció de la vegetació i de 
la subsegüent erosió del sol. 

Perô alla on l'acció destructiva de 
l'home no ha estât tan intensa, se 
sol mantenir la possibilitat de retorn 
del paisatge humanitzat a estats sem
blants a l'inicial, pre-humà, possibi
litat que es realitza quan s'interromp 
l'acció humana desnaturalitzadora. En 
un procès ben comparable al de ci-
catrització de les ferides, els camps 
¡ els pasturatges abandonáis de les 
régions forestáis es converteixen per 
ells sois en brolles i bosquines (2), 
que més tard es transformaran en el 
bosc que correspon a la potencialitat 
del terreny. 

L'estabilitat dels elements del pai
satge vegetal és, dones, molt diferent 
segons els casos. La vegetació no al
terada per l'home en general és esta
ble: ho son les grans selves, les es-
tepes i les praderies naturals, etc. 
Pero la vegetació que ha résultat de 
la transformació artificial del paisat
ge original és essencialment inesta
ble i tendeix a tornar per ella sola a 
Testât estable inicial. Aquest és el 
cas de moites de les pinèdes i de la 
majoria de les garrigues, brolles i 
pasturatges de la nostra terra. Per 
aixó en els paisatges humanitzats cal 
distingir entre vegetació actual i ve
getació potencial. Aquesta darrera és 
la que s'installaria amb carácter es
table, després d'un procès de recupe

rado més o menys llarg, si deixava 
d'exercir-s'hi l'acció de l'home. Evi-
dentment, la vegetació estable (ac
tual si no hi ha hagut alteració, po
tencial en altre cas) és la més re
presentativa del carácter propi de ca
da indret. El seu estudi, sobretot si 
ens limitem ais elements del paisat
ge de carácter normal i dominant 
(l'anomenada vegetació zonal o cli
max), ens permet d'arribar a una 
imatge molt senzilla i esquemática 
dels paisatges vegetáis d'un país 
qualsevol. El resultat és certament 
una visió simplificada de la realitat, 
la qual, però, inclou allò que podem 
considerar com a més essencial. 

Amb aquest criteri de sintesi duta 
a I'extrem, podem reduir la comple-
xitat dels paisatges vegetáis dels 
Pai'sos Catalans a cine grans tipus 
fonamentals, caracteritzats respecti-
vament pel predomini del prat alpi, 
del bosc boreal de comieres, del bosc 
d'arbres de fulla caduca, del bosc 
esclerofille mediterrani i del matollar 
en coixinets espinosos. A més hi ha 
paisatges azonals, limitats a indrets 
molts especiáis: vores d'estanys, 
platges, roques, etc. 

Les zones de paisatge que hem 
enumerat no tenen pas significado 
simplement local; ben al revés, re
sulten de l'aplicació a la nostra terra 
de conceptes molt generals, vàlids 
per a tot el món. Si en comptes de 
descriure la vegetació catalana vol-
guéssim prendre en considerado la 
d'Europa sencera, hauriem de tractar 
les mateixes cine zones i només n'hi 
hauriem d'afegir una altra, la zona 
de les estepes, que no arriba ais 
Paisos Catalans. 

El prat alpi 

A l'Europa central el mot alp, se
gons sembla d'origen cèlt ic, és apii-
cat als prats naturals que cobreixen 
les muntanyes per damunt el limit 
superior del bosc. El nom dels Alps, 
la gran serralada europea, fou intro-
dui't segurament pels antics pastors 
que, en venir l'estiu, pujaven amb 
llurs ramats als prats de muntanya, 
o sia als alps. Segons això la regió o 
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I Prats alpins. 2 Bosc de conifères subalpi. 3 Avetosa. 4 Transido entre el bosc de 

conifères subalpi i el bosc de fullatge caduc. Principalment bosc de pi roig. 5 Bosc 

caducifoli humit (fageda, bosc de roure peñol). 6 Bosc caducifoli sec (roure martinenc, 

roure de fulla petita, etc.). 7 Alzinar maritim, amb arbusts, lianes, etc 8 Alzinars pobres en 

arbusts i lianes de les serres de clima poc plujós (carrascars). 9 Maquia continental de 

garric i arçot. 10 Màquia mediterrània meridional (garric, llentiscle, ullastre, margalló, etc.). 

II Espinar meridional (arçot, margalló, etc). 12 Vegetado de muntanya mediterrània 

elevada (savina turifera, coixinets espinosos, etc.). y 
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Ouan baixant deis cims trobem els pri-
mers boscos, passem de l'anomenat es-
tatge al pi. dels prats, a l'estatge subal-
pi. de les conifères. Aquesta transido és 
la que podem observar al coll de Mer-
danya (Ri polies) amb el G ra de Fajol i 
el Bastiments com a teló de fons. 

zona alpina és la regió dels prats na-
turals, no sois ais Alps sino també a 
les altes muntanyes semblants ais 
Alps en Taspecte biogeográfic (3). 

El prat alpí és el tipus de vegetació 
principal de Taita muntanya pirinen-
ca, per damunt de 2000-2400 m. És 
una gespa rasa, normalment pastura
da per herbívors salvatges, com els 
isards, o per bestiar doméstic. Hi 
intervenen moltes especies, en pri
mer lloc un gran nombre de plantes 
de fulla estreta, linear: gramínies i 
ciperácies, pero també herbes diver
ses que sovint formen masses aglo-
merades amb aspecte de petits coi-
xinets densos. Les herbes del prat al
pí formen una aglevat compacte amb 

la terra on arrelen, de manera que no 
és possible d'arrencar-les sensé dur-
se'n un pa de terra, ni és fàcil tam-
poc de destriar-les entre elles. 

El prat alpi passa molts mesos sota 
la neu. Quan arriba la primavera i 
la neu es fon, de seguida comença 
la florida de les plantes alpines. Ona-
des successives de flors diferents, 
corresponents a diverses espècies, 
donen al prat aspectes variats que 
canvien continuament mentre dura el 
bon temps. Moltes de les plantes al
pines fan flors grosses i vistents: 
les gencianes, les primaveres, eis 
crocus, eis androsaces i tantes d'al-
tres converteixen sovint eis prats 
d'alta muntanya en jardinets multi-

colors. Com que les tempestes son 
fréquents, l'aigua no sol mancar mai, 
i la verdor es mante durant tot Tes-
tiu, almenys als indrets poc rosts. 
Només en venir la tardor, amb les 
primeres glaçades, l'herba comença a 
rossejar i perd vigoria progressive
ment fins que la cobreix altra vegada 
la blancor de la neu. 

Segons les espècies que els cons-
titueixen, hom reconeix una gran di-
versitat de tipus de prat alpi, diversi-
tat que ens és impossible de des-
criure, ni tan sols d'una manera es
quemática, en aquest lloc. 

El paisatge alpi, en general encara 
força ben conservât, compren, a mes 
de la gespa típica, altres éléments 
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Ultra els prats, el paisatge alpí compren 
altres elements prou notables. Un d'ells 
son els estanys d'aigua glaciar, sovint 
mes o menys reblerts i transformáis en 
molieres on el peu s'enfonsa, com en els 
estanys de Cadi (Canigó) en qué, surant, 
a la superficie es gronxen les tulles deis 
Sparganium. 

prou notables. El carácter abrupte 
del relleu fa que h¡ siguin fréquents 
timbes i roquissers, així com pedrus-
ques ( = pedruscall petit), que donen 
allotjament a una gran varietat d'es-
pècies vegetáis particulars, i tarteres 
(=acumulacions de grans blocs de 
pedra). Les congestes, on la neu ro
man temps i temps sensé fondre's, 
son un altre ambient molt especial. 
Estanys d'ôrigen glaciar, sovint mes 
0 menys reblerts i transformats en 
molieres, on el peu s'enfonsa, ocu
pen certes fondalades. Fonts i rierols 
abundants, vorejats d'una esponero-
sa vegetado herbàcia, complemen
ten un paisatge que, en forma molt 
semblant a la dels Pirineus, pot ésser 
retrobat ais Alps i a les altres mun-
tanyes elevades i humides d'Euràsia 
1 d'Amèrica del Nord. L'afinitat dels 
paisatges alpins amb els de les ter
res àrtiques és certament mes llu-
nyana, perd no pot ésser negada. 

El bosc boreal de conifères. 

Ouan, baixant dels cims, trobem 
els primers bosquets, passem de l'a-
nomenat estatge alpí, dels prats, a 
I estatge subalpi, de les conifères. 

Aquest pas ais Pirineus catalans se 
sol produir pels volts de 2300 m 
D'aquest nivell cap avall, fins a 
1600 m o, de vegades encara fins a 
altituds inferiors (a la Valí d'Aran 
fins a 1200 m aproximadament), la 
muntanya sol estar coberta, si hom 
no l'ha malmesa, per un mantell dens 
de boscs negrosos, formats per ar-
bres amb aspecte d'avet. Tant per 
Taire general del paisatge com per 
('estructura de la vegetado I per 
les especies que la integren, aquests 
boscs subalpins dels Pirineus han 
d'ésser considerats com una prolon
gado extrema de la gran boscúria 
boreal de coníferes que s'estén per 
les terres septentrional d'Eurásia i 
d'Améríca del Nord, i reapareix a les 
muntanyes alpines. El nom siberiá 
de taiga ha entrat en Tus internacio
nal per a designar aqüestes selves 
d'avets. 

La taiga típica és un bosc tot l'any 
verd, capag d'aguantar inalterable els 
freds mes intensos de l'hivern. Els 
arbres, de capeada estretament có
nica, teñen fullatge acicular, en for
ma d'agulla. Com que les nevades hi 
son freqüents i abundoses, la capea
da cónica resulta favorable. Análoga-

ment l'home en bastir les seves cons-
truccions arquitectóniques ais paisos 
freds, les fa amb teulada de pendent 
molt fort; així la neu no s'hi aguanta 
gaire. També de díns estant la taiga 
té retiranga a una catedral gótica. 
Els trones columnars, molt rectes, 
sostenen un alt sostre de fullatge, 
que només deixa penetrar una claror 
molt atenuada. Sota els arbres hi pot 
haver un estrat de mates o d'arbusts 
baixos —nerets, nabineres, etc.— 
que passen l'hivern mes o menys 
colgats per la neu; aixó els prote-
geix dels freds mes intensos i expli
ca que, tot i que el clima de la taiga 
sigui duríssim a l'hivern, una part 
dels arbusts, fins i tot dels que teñen 
fulla plana, conservi el fullatge verd 
tot l'any. Les plantes herbácies fo
restáis no son gaire abundants en 
aquests boscs constantment ombrí-
vols. D'altra part, el sol acostuma a 
estar cobert per una delicada catifa 
de moisés, que a vegades assoleix 
molts centímetres de gruíx. 

La taiga presenta dos aspectes 
molt dlferents segons l'época de 
l'any. Durant el bon temps la flaire 
resinosa de les coníferes impregna 
l'ambient. A Tinterior del bosc regna 
una tranquilla penombra, dins la qual 
ressalta la verdor gemada de les moi
sés i de les nabineres (Vaccinium). 
A l'hivern el contrast de tonalitats 
és molt mes fort: víst sobre un fons 
de neu, el verd fose dels arbres sem
bla negre. 

Ais Pirineus catalans el bosc sub-
alpí és consti tuít sobretot peí pi ne
gre (Pinus mugo ssp. uncinata), ar-
bre que de vegades els excursionis-
tes sense experiencia confonen amb 
Tavet. L'avet auténtic (Abies alba) 
només fa grans boscúries a la Valí 
d'Aran, que pertany al vessant nord 
de la serralada. Fora d'aquesta co
marca només hi ha avetoses en al-
guns obacs frescals. A les valls con-
tinentals, relativament eixutes, dels 
nostres Pirineus, per dessota del 
bosc de pi negre, s'estenen grans 
boscúries naturals de pi roig (Pinus 
silvestres), les quals encara conser
ven de vegades una certa semblanga 
amb la taiga nórdica. Aqüestes pine-
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La taigà tipica és un bosc tôt l'any verd, 
capaç d'aguantar inaltérable els freds 
mes intensos de l'hivern. Sota els arbres 
(pi nègre i avet) hi pot baver un estrat 
de mates o d'arbustos baixos (nerets, 
nabineres). Les plantes herbàcies fores-
tals no son gaire abundants en aquests 
boscos constantment ombrivols. Un as-
pecte d'una taigà al coll de Trapa de la 
serra del Cadi (la Cerdanya), amb els 
colis de Pendis i de Tancalaporta. 
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A les vails continentals, relativament ei-
xutes, dels nostres Pirineus, per dessota 
del bosc de pi negre, s'estenen grans 
bocuries naturals de pi roig, les quals 
encara conserven, de vegades, una certa 
semblanca amb la taiga nordica. Aqui te-
n m un aspecte d'un bosc de pi roig prop 
de Sant Jaume de Frontanya (Bergueda). 

des fan en realitat la transiciô entre 
el bosc subalpi i la vegetaclô de la 
muntanya mltjana. Els darrers claps 
de bosc natural de conifères boréals 
apareixen al Montseny (avet) i a les 
muntanyes de Prades, als Ports de 
Beseit i a Penyagolosa (pi roig). 

Els paisatges subalpins, principal-
ment forestals, inclouen també a les 
clarianes, naturals o artificials, molts 
dels tipus de vegetaciô propis de la 
muntanya alpina. La frescor que do
mina en aquests nivells de l'alta mun
tanya afavoreix la formaciô d'her-
bassars luxuriants, amb plantes de 
gran fullatge, a les fondalades humi
des. 

El bosc de fullatge caduc 

Sap greu d'haver de donar un nom 
tan enrevessat corn el de zona del 
bosc caducifoli a les terres gerdes 
de les fagedes i de les rouredes, dels 
boscs d'arbres de fui la tendra que 
eau quan ve l'hivern. Hi ha certament 
un terme près del llati que va força 
bé per a designar aquesta zona, és 
el de zona nemoral (del llati nemus, 
el bosc tendre). 

Un bosc tipic del tipus nemus, com 
son les fagedes i les rouredes humi
des de l'Europa central és constituït 
per végétais ordenats principalment 
en dos nivells o estrats: l'estrat ar-
bori I l'estrat herbaci. No hi ha amb 
prou feines arbusts, i les moïses, que 
serien ofegades per la massa de tu
lles seques que cauen cada tardor, no 
hi troben tampoc gaire bones oportu-
nitats. És doncs un bosc buit de dins, 
allô que els alemanys en dluen un 
bosc-sala (Halle-Wald). Perô si el 
bosc d'avets fa pensar en un cate-
dral gôtica, el bosc de fulla caduca 
recorda de vegades una basilica ro-
mànica, en la quai el sostre, on do-
minen les lînies horitzontals i els 
arcs de mig punt, és sostingut per 
un sistema de columnes mas,sisses i 
pesants. De fet una gran part de la 
cultura europea, tant germànica com 
llatina, s'ha desenvolupat dins el 
marc del paisatge nemoral, i les for
mes d'aquest paisatge l'han impreg-
nada mes intensament del que pot 

semblar a primer сор d'ull. 
Pocs paisatges es poden comparar 

amb el nemoral peí que pertoca a la 
riquesa d'aspectes variats que se 
succeeixen un darrera l'altre en el 
curs de l'any. Una fageda en pie es-
tiu és un meravellós joc de verds: les 
tulles translúcides dels arbres deixen 
passar aquella claror «com d'aigua 
endins» que va impressionar tant Ма
гадан. És una penombra suau que 
mereix d'ésser cantada pels poetes, 
pero que fa impossible la vida dels 
vegetáis clorofгII¡es, que es nodrei-
xen de l'energla que els subministra 
la llum. Per aixó el sotabosc és tan 
рос abundant a les fagedes: els ar
busts no s'hi fan bé i a Testiu hom 
hi veu ben poques plantes herbácies 
En arribar la tardor una simfonia de 
groes i de vermells substitueix pro-
gressivament la verdor decadent. Ben 
aviat, en arribar el fred, els arbres 
resten despulíate de fullatge. El pai
satge Ilumines de l'hivern no s'as-
sembla de res a la ufana estival: la 
fina arquitectura dels arbres desfu-
llats es dibuixa contra el blau del 
cel i damunt un sol térros, cobert de 
tulles seques, o, moltes vegades, 
blanc de neu. Pero si aquests canvis 
de decoració son extraordinaris, en

cara no ho son pas tôt : els bons pai
satges nemorals de l'Europa húmida 
canvien encara una altra vegada d'as-
pecte a l'acabament de l'hivern. Lla-
vors sorgeixen de dins de la terra 
milions de brots tendres i plens de 
vitalitat que creixen i floreixen ràpi-
dament, abans que els arbres treguin 
la fulla. Una catifa de flors blanques 
o grogues com no l'obtenen gairebé 
mai els jardiners, cobreix el sol, bar-
rejada amb les tulles tendríssimes 
de les herbes nemorals. Quan en 
créixer el fullatge dels arbres l'ombra 
es fa cada vegada mes intensa, les 
herbes nemorals de primavera es tor
nen grogues i s'assequen; només 
perduren Murs ôrgans subterranis, ri-
zomes, tubercles, bulbs, etc., que es
peraran en repos fins a la primavera 
següent, quan vindrà altra vegada el 
temps propici per a llur creixença, 
el temps que, atenuat ja el fred hi
vernal, encara hi ha claror abundant 
sota el sostre de branques sense fu
lla. 

El paisatge nemoral tipie, que aca-
bem de descriure, ocupa molt poca 
extensió a Catalunya. Fagedes i rou
redes humides poden ésser observa-
des sobretot a la Valí d'Aran i, nota
blement empobrides. a la banda de 
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Una fageda en pie estiu és un merave-
llós /oc de verds: les fulles translucides 
dels arbres deixen passar aquella claror 
«com d'aigua endins» que tant va im
pressionar Maragall. La fotografia ens 
mostra una esponerosa fageda prop de 
l'Hospital de Viella (Pallars Sobirà). 

El paisatge lluminós de la fageda a l'hi-
vern no s'assembla, de res a la ufana 
estival: la fina arquitectura dels arbres 
desfullats es dibuixa contra el blau del 
cel i damunt un sol térros, cobert de 
fulles seques o, moites vegades, blanc 
de neu, com aquest aspecte hivernal de 
la fageda de coll Pregón (Montseny). 

muntanyes obertes a la humitat ma-
rftima que s'estén del Confient al 
Montseny. Qui vulgui gaudir de l'es-
plet de la florida primaveral de les 
herbes nemorals. que vagi a la Vall 
d'Aran el mes d'abril o tan sols al 
Parc Nou d'Olot, on es conserva, gai-
rebé per miracle, un dels darrers tes-
timonis que ens resten del bosc hu-
mit de roure pènol. Per les riberes 
dels rius el bosc humit s'estén mes 
cap a la terra baixa i arriba, per exem
ple, a la plana de la Selva, on encara 
en tenim bells exemples, greument 
amenaçats per les installacions huma-
nes. 

Els paisatges nemorals prédomi
nants a la muntanya mitjana catalana 
son acusadament mes secs que els 
que acabem de descriure i mereixen 
el nom de submediterranis. Els pai
satges submediterranis corresponen 
a climes en els quais es comencen a 
deixar sentir senyals de meridionali-
tat: estiu amb pluja irregular, hivern 
curt i no gaire fred, etc. Les roure-
des seques submediterrànies no pre
senten gaire riquesa de plantes her-
bàcies amb florida primaveral i dife-
reixen també del bosc humit perqué 
poden incloure una gran quantitat 
d'arbusts de fulla caduca o fins i tôt 

de fulla persistent i coriàcia, com el 
boix. Rouredes d'aquest carácter do-
minaven naturalment a la major part 
de la muntanya mitjana pirinenca i 
també a les terres altes mes meri-
dionals, fins a Penyagolosa. 

A la zona nemoral el bosc de fu-
llatge caduc ha estât destruït en una 
gran proporció per l'home. El substi-
tueixen pinèdes de pi roig o de pi-
nassa o bé matollars, principalment 
boixedes a les terres calcàries sub
mediterrànies i també landes de bru-
guerola o de gòdua i falguera aquili
na en terreny silici. Els prats de pas
tura i de dall són també extensos en 
el paisatge humanitzat actual. 

El bosc esclerofiHe 

Bé n'hi arriba a haver de diferen
cies entre una fageda i un alzinar! 
Tant un bosc com l'altre fan molta 
d'ombra, però mentre la fageda can-
via d'aspecte diverses vegades du
rant l'any, l'alzinar negros és un mo
del d'immutabilitat, igual al pie de 
l'estiu que a l'hivern quan glaça. Men
tre la fageda és un bosc buit, l'alzi
nar és pie d'arbusts i de lianes, plan
tes enfiladisses que s'entortolliguen 
per les branques; la vida s'esmuny 
cap amunt, on hi ha la llum. Arran de 
terra l'herba no hi és gaire abundant 
i les moïses, poc amigues de la se-
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Contrastant amb la fageda que és un 
bosc buit per dins, l'alzinar és pie d'ar
bustos i de lianes, plantes enfiladisses 
que s'entortolliguen per les branques 
amb la vida que s'esmuny cap amunt. on 
hi ha Hum. Aquest alzinar habita el 
vessant septentrional de la serra de Coll-
serola (Barcelonés) 

quedat, no s'hi fan tampoc amb gaire 
vigoria. Així com l'interior de la fa
geda, buida, ens ofereix un joc de 
llums atenuades, verdoses, dins I'al
zinar, sovint impenetrable, regnen 
els contrasts violents: el fullatge 
opac de l'alzina produeix una ombra 
fosca, negrenca, que passa gairebé 
sense transició a la claror plena deis 
llocs assolellats, en els quals les tu
lles dures i lluents llampeguegen com 
mirallets. L'alzinar tipie és aixó, una 
comunitat complexa d'espécies vigo-
roses de mides i formes molt dife-
rents, en primer lloc arbusts i Manes 
d'una bellesa clássica, com el mar-
full, l'arbog, l 'arítjol, el lligabosc, el 
galzeran, etc. Si hom el buida arti-
ficialment, perd tota la seva harmo
nía. Tots els carácters que hem enu-
merat —fulla persistent i coriácia, 
abundor de plantes llenyoses i de 
lianes, pobresa deis estrats inferiors, 
sotmesos a una ombra intensa i per-

manent— són també propis de les 
selves intertropicals. És possible 
doncs de veure en l'alzinar un dels 
tipus èxtrems del bosc subtropical 
sec. És una selva baixa, de fullatge 
petit i dur, que els fitogeògrafs ano-
menen, per això, la durisilva o, em-
prant un mot d'origen grec i de sig
nificai semblant, el bosc esclerofille. 

La durisilva d'alzina és el bosc 
principal de les terres poc alterades 
per l'home als països mediterranis 
de l'Europa meridional, on l'estiu és 
eixut, però la resta de l'any és tem-
perada i plujosa. Durant l'època hu-
mida s'acumula una reserva impor
tant d'aigua en el sòl i això permet 
la vida de les plantes llenyoses, pre-
gonament arrelades. 

Mes cap al sud, a les terres medi-
terrànies meridionals. la pluja és ca
da cop menys abundant i l'alzinar des-
apareix o es limita a les muntanyes, 
substituït per bosquines d'estructura 

semblant, perô formades per arbres 
encara mes baixos o solament per 
arbusts. Hi intervé un nombre con
siderable d'espécies, que sovint es 
barregen entre elles, sense que n'hl 
hagi cap que domini netament; aixô 
és un altre carácter que ens fa pen
sar en les selves tropicals. L'ullastre. 
el garrofer, el llentiscle, el garric, el 
margalló, l'arçot, etc., formen mas
ses compactes, selves en miniatura, 
les quais en estât natural devien co-
brir la major part del terreny. Perô 
l'home les ha destruïdes d'una mane
ra gairebé total, car llur regenerado, 
sota un clima ja força àrid, és sem-
pre lenta, de manera que no resistei-
xen ni tan sols una explotado mo
derada. Aqüestes bosquines esclero-
f i Iles, les anomenades màquies (nom 
d'origen italia), varien molt de com-
posició segons el clima siguí marí-
tim o continental; ens ho ensenyen 
els petits résidus que encara se'n 
conserven. 

Finalment, en terres d'Alacant. 
arribant l'ariditat a un nivell extrem, 
fins i tôt la màquia té di f icul táis per 
aguantar la secada. Els arbusts de fu
lla plana i coriácia, que són els que 
hi solen dominar i els que fan mes 
ombra, esdevenen rars i deixen el 
terreny a les especies mes resistents 
de totes: l'arçot i el margalló. La 
bosquina espinosa i poc ombrívola 
que es constitueix ja no és una du
risilva o una màquia ben típica, sino 
que comença a assemblar-se a un 
altre tipus de formacions vegetáis, 
els espinars, tipies de les terres sub
tropical veines del desert. 

El bosc esclerofille respon a la po-
tencialitat de la regió mediterrània i 
hi predominaría en estât natural. Pero 
després de diversos milers d'anys 
d'acció humana, una gran part de les 
terres que podrien dur-lo són avui 
cobertes de pineda. Els boses de pi 
blanc o de pi pinyer. que fan poca 
ombra i, per aixó, permeten que es 
faci com a sotabosc dins ells una 
brolla mes o menys densa, són a ho-
res d'ara els éléments de paisatge 
dominants a una gran part dels Paï
sos Catalans. Aqüestes pinèdes amb 
sotabosc de brolla, sovint d'una har-
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Els boscos de pi blanc o de pi pinyer, 
que fan poca ombra i, per aixo, perme-
ten que es faci com a sotabosc una bro
lla mes o menys densa, son actualment 
els éléments del paisatge dominants a 
una gran part deis Paisos Catalans. Un 
aspecte d'aquests boscos és el que pre-
sentem fotografiat prop de Vallvidrera 
(Barcelonés) en un vessant soleil. 

Ilorquina té molta mes relació amb 
la de les ¡lies de Còrsega i Sardenya 
que no amb la de les muntanyes me-
diterrànies de la Península Ibérica i 
de l'Africa del Nord. 

La vegetado azonal 

Quatre paraules fináis per a recor
dar que existeixen alguns mons di-
ferents, amb paisatges summament 
valuosos i particulars, lligats a con-
dicions especiáis que només es do
nen en superficies molt limitades. 
Ens referim, per exemple, al paisat
ge lacustre, ais majestuosos canyis-
sars de les vores de les aigües. a les 
dunes i sorrals marins, etc. Mentre 
els paisos capdavanters protegeixen 
aquests paisatges excepcionals com 
sí fossin joiells preciosos, a casa 
nostra els especuladors están a punt 
de fer-ne desaparèixer els darrers 
vestlgis, davant la indiferencia apà
tica d'una gran part del poblé. 

monia i bellesa indiscutibles, corres-
ponen a un estât d'equilibri inestable 
sostingut durant segles per l'actívitat 
deis pagesos. Deixades a ellas ma-
teixes a poc a poc es transforma-
rien altra vegada en la durisilva ori
ginària. Sotmeses a la urbanització, 
a l'incendi i ais altres flagells que 
les afecten darrerament, es conver
tirán en suburbis o en erms desér-
tícs. Aquesta darrera via de transfor
mado ja l'han seguida en grans ex
tensions de terreny alla on el clima 
és mes sec o bé on l'accio de l'home 
ha estât més intensa. Els paisatges 
desforestats: garrigues i brolles o bé 
erms i pasturatges secs cobreíxen 
enormes superficies a la regió me-
diterranía. 

El matollar en coixinets espinosos. 

L'alta muntanya mediterranía, com 
la Sierra Nevada andalusa o l'Atlas, és 

massa seca per al prat alpi, que no
més hi apareíx en indrets excepcio
nals. Per damunt del bosc s'hi fan 
sobretot poblaments clars de mates 
espinoses compactes en forma de 
coixinet, dins les quals traben refugi 
contra el fred, la sequedat i el vent 
nombrosos vegetáis i animals espe-
cialitzats. Aquest palsatge oromedi-
terrani, de muntanya mediterrània, no 
té gaire importancia ais Paisos Cata
lans, però pot èsser observât ais cims 
de les serres del Migjorn valencia i, 
en forma no tan típica, encara més 
al nord, fins a les carenes superiors 
dels Ports de Beseit, del Montsant i 
de les muntanyes de Prades. La Ser
ra de Tramuntana de Mallorca pos-
seeix a les sèves zones elevades 
una vegetado d'aspecte predica
ment identic, però constituida per 
especies ben diferents de les que es 
fan a les muntanyes valencianes. La 
vegetado propia de la muntanya ma-

Notes 

(1) No podem parlar en aquest ar-
ticle del component animai, certament 
digne d'atencló, però en general poc vi
sible. 

(2) Bosquina: vegetado arbustiva 
més o menys densa. Aquesta accepció, 
principal i ben viva, del mot no és In
clusa al Diccionari Fabra. El català bos
quina correspon aproximadament a allò 
que en castella hom anomena maleza. 
La paraula malesa, en el català modem, 
voi dir mallfeta, i no és aplicada a cap 
tipus de vegetado, si no és en dlalec-
tes extrems. influìts pel castella vei. Cai 
recomanar ais escrlptors que no l'em-
prin, dones, per substituir incorrecta-
ment el mot genui bosquina. 

(3) És molt probable que el mot alp 
i els seus derivats, vius, per exemple, 
en alemany i en francés, no hagin arrl-
bat mai per via popular ai domini lin-
güístic català, i no sembla que siguin 
representáis a la nostra toponimia. L'e-
xistència del nom de poble Alp, del qual 
prove el de la muntanya anomenada la 
Tossa d'Alp, a la Baixa Cerdanya, en una 
àrea de substrat lingüístic base o bas-
coide deu èsser una coincidencia. 
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Els problèmes del medi natural (VIII) 
Les régions faunîstiques dels Països Catalans 
per: Joaquim Gosàlbez 

Sempre que hom planteja realitzar 
l'estudi faunistic d'un déterminât Hoc, 
cal començar per tenir en compte les 
condicions fjsiques que incideixen 
sobre aquesta zona. La climatologia, 
la temperatura i la pluviositat, a mes 
de la naturalesa del sòl, condicionen 
el poblament vegetal. La vegetació, 
d'una banda, condiciona en gran part 
la distr ibució dels animais herbívors. 
De l'altra, els herbívors actúen com 
a substrat energètic dels carnívors I, 
els quals, pel fet d'estar menys su
peditáis a les condicions del sòl, po
den presentar una distr ibució mes 
amplia. Aquests carnívors serveixen 
d'aliment ais carnívors II que poden 
considerar-se dependents només indi
rectement de la vegetació; per tant, 
poden presentar amplíes àrees de dis
tr ibució. Aque'st breu esquema pot 
servir per a comprendre per qué una 
determinada espècie es troba en un 
Hoc i no en un altre, i per qué hi ha 
especies que presenten àrees de dis
tribució molt limitades i altres que 
les presenten molt amplíes. 

En intentar establir les régions fau
nîstiques que poden afermar-se ais 
Paisos Catalans, cal tenir présent la 
seva estructuració fisiogràfica i flo
ristica. Els Països Catalans peninsu-
lars están limitats per les terres que 
es veuen incloses dins el triangle li
mitât per les comarques del Rosselló, 
la Vali d'Aran i el Baix Segura. A part 
resten les liles Balears i la zona de 
l'Alguer a Sardenya. Tenint présent 
aquests limits tot seguit ens adonem 
de la presencia d'un élément fisîo-
gràfic de rellevant importancia pel 
que fa al poblament faunistic. Es trac
ta de la porció oriental de la serra-
lada pirenaica. Aquesta serralada pre
senta unes condicions climatologî-
ques i f loríst iques que es reflectei-
xen en la delimitado d'àrees faunîs
tiques concretes. El poblament flo-
ristic es caracteritzat, a grans trets, 
per la presencia a la Vali d'Aran d'una 
vegetació pertanyent a la denomina
da Regió Eurosiberiana i dins aquesta 
al domini alpi o àrtico-alpi. Aquest 
domini es qualifica per la presencia 
d'un important contingent d'espècies 
artigues, degudes a l'accio de les gla-

ciacions. A partir d'aquí —i cap a 
l'est— fins a la comarca de la Gar-
rotxa, la vegetació pot ¡ncloure's dins 
el domini submediterrani (pertanyent 
així mateix a la regió eurosiberiana) 
que ve caracteritzada per una barre-
ja d'espècies i de comunitats medi-
terrànies i eurosiberianes amb pre
domini d'aquestes darreres; en par
ticular, dominen els boscos caducifo-
lis, especialment les rouredes. Mos-
tres d'aquesta vegetació les trobem 
també al massis del Montseny, als 
Ports de Beseit i Penyagolosa a l'AI-
calatell. Tota la resta del territo
ri considérât, des dels Pirineus orien
tais catalans i al llarg de la costa 
fins al sud, amb inclusió així mateix 
de les liles Balears, pertany floris-
ticament a la regió mediterrània. 
Aquesta regió, d'amplia extensió a 
tota la península, pot consíderar-se 
que està composta per un domini en 
el quai predominen les comunitats 
de Quercion-ilicis (alzinars) i per un 
altre en el quai el predomini corres-
pon a les comunitats d'Oleo-Cerato-
non (oliveres i garrofers); les liles 
Balears constitueixen un cas particu
lar a causa del nombre d'endemis-
mes que presenten. 

Aquesta estructuració de la vegeta
ció ve condicionada en gran part per 
la pluviositat. A les zones amb vege
tació submediterrània, la mitjana de 
precipitacions anual és superior a 
700 ml; en canvi, a la regió mediter
rània, les precipitacions són inferiors 
a aquests valors. És de destacar l'e-
xistència de la denominada dorsal 
pluviomètrica que s'estén des dels 
Pirineus centrais catalans cap al sud, 
fins al massis del Montseny, on les 
precipitacions superen el límít abans 
esmentat. 

Sobre aquesta base floristica i fi
siogràfica, s'estructuren les diferents 
régions faunîstiques dels Països Ca
talans. Ara ens referirem només als 
grans grups de vertebráis terrestres 
(amfibis, rèpti ls i mamífers) i con-
siderarem després els ocells que ate-
sos llurs habitats peculiars, l'autor 
considera que cal tractar a part. 

Amfibis i réptiis 

Paisos Catalans continentals. Peí 
que concerneix l'herpetofauna (amfi
bis i répti is) podem considerar els 
Paisos Catalans divídits en cinc zones 
fonamentals: Pirineus, compresos des 
de la Valí d'Aran fins a la Garrotxa, 
dorsal pluviométrica, Pirineus orien
táis catalans i resta de Catalunya, el 
País Valencia i les liles Balears. 

Pirineus, des de la Valí d'Aran fins 
a la Garrotxa. En aquesta zona viuen 
especies amb requeriments ecológics 
exigents. Són especies que necessi-
ten condicions d'humitat elevades i 
temperatures relativament baixes. Po
dem considerar característíques d'a
questa regió quatre especies d'am-
fibis i quatre de répti is. Potser l'es-
pécie mes representativa és l'amfíbi 
Euproctus asper ( tr i tó pirenaic) per 
ser un endemisme dels Pirineus, que 
viu a les aigües fredes i oligotrófi-
ques dels rierols. També és freqüent 
trobar Triturus helveticus ( t r i tó pal-
mat), Rana ibérica (granota ibérica) 
i Rana temporaria (granota vermella). 
Dins els répti is, Lacerta agilis (llan-
gardaix) és potser l'espécie que tro
ba mes dif icultáis per penetrar dins 
el nostre terrltori. Pot trobar-se ún¡-
cament a la Valí d'Aran i voltants. 
Amb requeriments menys exigents, 
pero estrictament pirenaics, ens tro
bem amb Lacerta monticola (sargan
tana), Lacerta vivípara (llangardaix) 
i Coluber viridiflavus (colobra). 

Dorsal pluviométrica. Compren, 
aquesta zona, la franja que des de les 
capcaleres del Ter i del Freser, s'es
tén cap al sud fins al massís del Mont
seny. Es caracteritza, com s'ha dit 
abans, per presentar una mitjana 
anual de precipitacions superior als 
700 mi. Per aquesta franja descendei-
xen especies les quals podem trobar 
així mateix a la zona abans tractada, 
i que per presentar requeriments no 
tan estrictes com els que manifes-
ten les especies característíques de 
la zona abans esmentada, penetren 
fins al sud protegides per les condi
cions de temperatura i pluvlositat 
existents. Es pot considerar que hi 
ha dues especies d'amfibis i cinc de 
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répti ls, les quals, venint deis Piri-
neus, penetren fins al Montseny a 
través de la dorsal pluviométrica. 
Dins el amfibis tenim Salamandra sa
lamandra (salamandra comuna) i Aly-
tes obstetricans (grlpau llevadora), i 
dins els répti ls Anguis fragilis (serp 
de vidre), Lacerta muralis (sarganta
na comuna), Coronelía austríaca (co-
lobra Misa), Elaphe tonguísima (colo-
bra d'Esculapi) i Vípera áspid (ás
pid). 

Com a especie característica de la 
dorsal pluviométrica, ja que fins ara 
no s'ha trobat a cap altre indret deis 
Paisos Catalans hi ha l'amfibi Rana 
dalmantina. 

Pírineus orientáis catalans i resta 
de Catalunya. Aquesta regió es troba 
delimitada per la distr ibució que pre
senta la vegetació de tipus mediter-
raní, des de la zona mes oriental deis 
Pirineus Catalans, fins al sud del Prin-
cipat, que conté així mateix la regió 
de l'altiplá central. En aquesta zona 
es presenten especies els requeri-
ments térmics de les quals condicio
nen l'existéncia de temperatures al
tes a l'estiu. Respecte ais amfibis, 
llur existencia ve condicionada per la 
presencia d'aigua, i cal comptar els 
que segueixen: Triturus marmoratus 
( tr i tó marmori), Pelobates cultripes 
(gripau d'esperons), Pelodites punc-
tatus (gripau) i Rana ridibunda (ora-
nota comuna). Dins els répti ls, és 
possible trobar ais rierols obacs i 
tranquils d'aquesta zona el galápet 
Clemmys claspica. A part, els répti ls 
que podem considerar representáis 
en aquesta zona i que per llurs ne-
cessitats ecológiques no penetren 
cap a les zones mes fredes i humides 
deis Pirineus centráis i occidentals 
son: Tarentola mauritanica (dragó co
rnil), Lacerta hispánica (sargantana), 
Lacerta lepida (llangardaix), Psamo-
dromus algirus (sargantana), Psamo-
dromus hispanicus (sargantana), Co
ronelía girondica (colobra), Elaphe 
scalaris (colobra) i Malpolon mons-
pesulanus (colobra de Montpeller). 

País Valencia. En aquesta zona se 
circumscriuen formes la distr ibució 
de les quals resta limitada a la mei-
tat meridional de la Península Ibéri

ca. Penetren peí sud cap al nord fins 
al l ímit amb el Principat. Les altes 
temperatures i la sequedat son els 
factors determinans de llur expansió. 
L'únic representant d'amfibi, que pre
senta aquesta distr ibució és el Pleu-
rodeles waltl. Dins els répti ls ens 
trobem: Testudo hermanni (tortuga), 
Blanus cinereus (amfisbena cendro-
sa) entra fins a l'Ebre Chalcides be-
driagui, Acanthodactylus erythrurus 
(sargantana), Coluber hippocrepis 
(colobra), Macdoprotodon cucullatus 
(colobra). A l 'últ im tenim Vipera la-

tastei (escurcó de Lataste) que pe
netra cap al nord, fins a la regió con
tinental i restes de l'altiplá central. 

A part aqüestes especies que, com 
es veu, presenten una distr ibució mes 
o menys condicionada per l'ambient, 
existeixen una serie de representants 
que sembla ser que no necessiten 
unes condiciones ecológiques molt 
estrictes, ja que si bé localment ma 
nifesten unes preferéncies, poden ser 
localitzades per tot el territori que 
tractem. Aqüestes especies son dins 
els amfibis: Bufo bufo (gripau co
rnil). Bufo calamita (gripau corredor), 
Hyla arbórea (reineta) i dins els rép
tils: Emys orbicularis (tortuga comu
na), Chalcides chalcides, Natrix na-

La serp de vidre (Anguis Frágiles), un reptil 
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trix (colobra), I Natrix maura (colo
bra). Finalment una espècie que res
ta limitada a tota la franja costera, 
sensé penetrar cap a l'interior, és 
Hemydactilus turcicus (dragô méri
dional) . 

Com pot observar-se, en l'esquema 
exposât, la regiô pirenaica és la mes 
rica en amfibis, els quais van per
dent representants a mesura que es 
progressa cap al sud, cap a zones 
mes càlides predominantment pobla-
des per rèpti ls. 

Mamifers 

Pel que fa a la distr ibuciô de les 
espècies de mamifers, que ja s'ha co-
mentat abans, cal tenir en compte 
que els mes condicionats al terreny 
son els herbivors i, per tant, son 
aquests els que presenten uns limits 
mes estrictes. Els carnivors, excepte 
casos com l'ermini, en els quais la 
temperatura té un paper molt impor
tant en llur distr ibuciô, présenta uns 
limits d'expansiô molt difusos. 

Podem considerar d'una manera 
molt gênerai très régions faunisti-
ques: Pirineus, des de la Vall d'Aran 
fins a la Garrotxa, dorsal pluviomè-
trica i regiô mediterrània. Com es pot 
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veure, l'esquema es correspon amb 
el d'abans, encara que una mica mes 
simplificat quant a la regió mediter-
rània. 

Pirineus des de la Vall d'Aran fins 
a la Garrotxa. En aquesta regió habi
ten una série d'espècies que presen
ten requeriments cl imatolôgics cen-
tro-europeus. Son especies adaptades 
a dimes freds i humits. 

Com a représentants mes caracté
risées de la regió, hi ha entre els 
insectivors Galemys pyrenaicus (rata 
mesquera), considerada com un en-
demisme, i Neomys fodiens (musa-
ranya d'aigua). Les dues especies son 
de costums estrictament aquàtics. 
Dins els rosegadors, Arvícola terres-
tris (talp de camp) que només pe
netra per l'oest fins a la Vall dAran, 
Microtus nivalis (talpó de les neus) 
i Microtus arvalis (talpó camperol). 
Com a représentant caractérisée dels 
carm'vors hi ha Mustela erminea (er-
mini), Martes martes (marta) i dins 
els artiodàcti ls Rupicapra rupicapra 
(isard) que es troba a les zones mes 
altes de la Serralada Pirenaica fins a 
la capçalera del Ter i a la Serra del 
Cadí. 

Dorsal pluviomètrica. Com en el 
cas deis rèpti ls, en aquesta regió 
viuen especies que des dels Pirineus 
baixen fins al Montseny seguint la 
dorsal pluviomètrica. Com a repré
sentants Caractérisées ens trobem, 
dins els insectivors, Sorex minutus 
(musaranya), Sorex araneus (musa-
ranya) i Talpa euaropaea (talp). Dins 
els rosegadors Glis glis (rata dormi
dora grisa), Clethrionomys glareolus 
(talpó vermeil) i Microtus agrestis 
(talpó agrest). De tots aquests, els 
que presenten menys preferèneies 
per aquesta regió, son Talpa europaea 
i Microtus agrestis. El primer té una 
distr ibució que va Migada a la repar
tido geográfica dels prats de dalla, i 
el segon presenta una dispersió que 
esta d'acord amb la presencia de 
rouredes, i pot arribar, quasi, fins a 
la costa, a la porció oriental dels Pi
rineus. 

A part aqüestes dues régions, fins 
en un cert punt ben marcades, la 
resta d'espècies de mamifers no pre

senten exigencies molt estrictes, i 
poden trobar-se a tot el territori trac-
tat. Algunes, com Scirus vulgaris (es-
quirol), dins els rosegadors, Geneta 
geneta (geneta) i Felis sylvestris 
(gat salvatge), dins els carnivors, i 
Sus scrofa (pore senglar) dins els ar-
tiodactils, tenen com a condicionant 
I'existencia de bosc espes. Altres 
com Neomys anomalus (musaranya 
d'aigua) dins els insectivors, Arvi-
cola sapidus (rata d'aigua) dins els 
rosegadors, i Lutra lutra (Mudria) dins 
els carnivors, estan condicionats als 
cursos d'aigua. La resta pot conside-
rar-se com a existents per tot el ter
ritori i tan sols a vegades Mur pre
sence es veu lligada a petites con-
dicions locals. Dins aquest grup i en-
tre els insectivors tenim Erinaceus 
europeus (erigo fosc), Erinaceus al-
girus (erigo clar) mes adaptat a les 
zones arides, Suncus etruscus (mu
saranya etrusca), Crocidura russula 
(musaranya). Dins els lagomorfs: 
Oryctolagus cuniculus (conill de 
bosc), Lepus sp. (Ilebre). Dins els 
rosegadors: Eliomys quercinus (rata 
sellarda), Mus musculus (ratoli ca-
sola), Apodemus sylvaticus (ratoli de 

camp), Rattus rattus (rata negra), 
Rattus norvegicus (rata comuna) i 
Pitymys duodecimcostatus (talpó co
rnu). Dins els carnivors: Vulpes vul-
pes (guineu), Meles meles ( te ixó) , 
Mustela nivalis (mostela), Putorius 
putorius (turó comú) i Martes foina 
(fagina). Per últ im ens resta el cas 
de Capra pyrehaica (cabra salvatge) 
la representació de la qual es troba 
limitada als ports de Tortosa i Beseit, 
al sud del Principat. 

Ocells 

Els ocells, per raó de la seva ca
pacitai de vol, poden en un moment 
donat aparèixer a qualsevol tipus de 
zona. Això no obstant, llurs particu
lars preferèneies al imentàries condi
cionan els llocs de nidif icació, cosa 
que fa que hi hagi déterminais biò-
tops que aglutinen especies amb el 
mateix tipus de condicionaments. Te-
nint en compte això, podem diferen
ciar les zones segiients: aiguamolls, 
massissos calcaris, penya-segats ma
rins, penya-segats terrestres, bosc i 
estepa. 

Aiguamolls. Aquest tipus de biòtop 
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és consti tuït per les Macunes inter
nes o costeras d'aigua dolça i les 
badies i aTbuferes que estan en con
tacte amb el mar. És caractérisée 
d'aquestes zones presentar una ve
getado riberenca fonamentalment a 
base de canyís, vegetado que recull 
cripticament les especies que s'ama-
guen entre ells. Aquesta vegetació 
condiciona àrees de nidificado molt 
favorables per a les especies que les 
sovintegen. Com a zones mes carac
térist iques d'aiguamolls costers als 
Països Catalans continentals podem 
considerar les que segueixen: Badia 
de Roses, la Ricarda que és mares-
ma dolça sensé influencies de la zona 
marina, les salines de Cunit ¡ la des
embocadura del riu Foix, delta de 
l'Ebre, Albufera de Valencia i Salines 
de Santa Pola. Les salines de Cunit 
i la desembocadura del riu Foix estan 
detinades a desaparèixer com a zona 
ornitológica a causa de les accions 
consécutives de dragat ¡ d'edifica-
cions. 

Com a représentants d'aiguamolls 
interns, els mes significatius son: el 
pantà d'Utxesa, el de Sant Llorenç 
de Montgai (a Camarasa) i el de Ce-
Ilers (Pas de Terradets, Montsec). 

Aqüestes zones son freqüentades 
per anàtides, ardèides i tôt tipus de 
limicoles en general, sobretot a les 
époques de migració. D'aquestes zo
nes esmentades pot considerar-se 
que les mes importants, per Murs di
mensions i diversitat de fauna, son 
la badia de Roses, el delta de l'Ebre 
i l'albufera de Valencia. Cal destacar 
el fet que l'any 1974 s'hagi pogut ci
tar com a unie Hoc de nidificado de 
l'alic roig (Phoenicopterus ruber) a la 
península, les salines de Santa Pola. 
Com a représentant dels ocells de 
presa que busquen l'aliment dins el 
biôtop tractât h¡ ha l'arpella vulgar 
(Circus aeruginosus). 

Massissos calcaris. Un altre biôtop 
caractérisée per la seva estructura 
i el Itípus d'ocells que presenta, és 
el const i luï t pels massissos calcaris. 
Aquests massissos permeten, entre 
Mur fissures, la nidificació d'ocells 
tant terrestres com mariners. La pre
sencia d'aquests últ ims depén de la 

proximitat del massís a la costa. Com 
a exemples mes representatius tenim 
el massís de Portbou sobre el Cap de 
Creus el rnassís de Garraf, els mas
sissos de Boix, la Batalla i Cardó, que 
constitueixen tres serres parallèles 
entre elles i perpendiculars a la línia 
de la costa, el massís de Montsià i a 
l 'últim el Penyal d'lfac. Les especies 
mes représentatives d'aquests mas
sissos calcaris son I'águila cuabarrada 
(Hieratus fasciatus), merla de cua 
blanca (Oenanthe leucura) i el fal-
cíot pàl-lid (Apus pallidus). És inté
ressant de destacar que la construc-
ció i la contaminació fan que alguns 
d'aquests massissos es vagin empo-
brint d'espécies com ja ha passât 
amb el massís de Garraf, on actual-
ment es pot considerar com a des-
apareguts tots els représentants de 
la fauna marina que hi vivía. 

Penya-segats marins. Els penya-se-
gats marins estan constituas per for-
macions rocoses que s'aixequen a ve-
gades a grans altituds, sobre el ni-
vell del mar i que alberguen fona
mentalment ocells marins, com el 
corb mari gros (Phalacrocorax car-
bo), el corb marí emplomallat (Pha
lacrocorax aristotelis) i la gavina ar
gentada (Larus argentatus). També 

soplugen ocells rapinyaires com el 
falcó pelegrí (Falco peregrinus) ¡ el 
xoriguer petit (Falco naumanni). Com 
a localitats mes representativos h¡ 
ha les liles Medes, penya-segats de 
l'Estartit i l'Escala i les liles Colum
bretes, enfront de Castelló. Cal des
tacar a les liles Columbretes la pre
sencia de la gavina corsa (Larus 
audouinii) localítzada exclusivament 
en aqüestes ¡lies i a les Balears. Ac-
tualment, per rao del seu petit nom
bre, es troba dins les especies pro-
tegides. 

Penya-segats terrestres. A l'inte-
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Anees al delta de l'Ebra, amb la serra de 

Montear al fons. • 

rior també existeixen grans forma-
cions de penya-segats que consti-
tueixen llocs de nidif icació idonis es-
pecialment per ais grans raplnyaires. 
Aquests ocells, situáis a les zones 
mes altes de la regió on viuen, teñen 
|lur influencia depredadora per les 
terres baixes properes a llurs nius. 
Els enclavaments mes importants des 
d'aquests punt de vista ais Pai'sos 
Catalans son el Pre-pirineu de Lleida 
i els ports de Tortosa i Beseit. Com 
a representants mes característics 
d'aquest biótop hi ha I'águila daura-
da (Aquila chrysaetus), el voltor co-
mú (Gyps fulvus) i l'aufrany (Neo-
phron perenopterus). També son fre-
qüents en aqüestes zones corbs i 
gralles. 

Zones de bosc. Els ocells de bosc 
solen presentar determinades ape-
téncies per diferents tipus de vege
tado. D'aquí, podem dividir els hos
cos del nostre país en tres grups 
fonamentals: bosc mediterrani, bosc 
submediterraní de muntanya mitjana 
i bosc submediterraní d'alta mun
tanya. 

En el bosc mediterrani, la vegeta
do típica del qual és l'alzinar, hi 
viuen com a representants mes ca
racteríst ics: el tudó (Columba palum-
bus), el gamarús (Strix aluco) i una 
gran representació de mallarengues 
(Parus sp.). Llocs mes assenyalats 
d'aquests tipus de bosc son la zona 
nord de l'Empordá, i el Montnegre. 

El bosc submediterraní de munta
nya mijtana mes representatiu fona-
mentalment correspon a la zona de
limitada per la dorsal pluviométríca 
catalana des del Berguedá ais obacs 
del Montseny. Com a representants 
característics d'aquesta zona es po
drían esmentar l'astor (Accipiter 
gentilis), la becada (Scolopax rusti
cóla) i el picot garrer gros (Dendro-
copus major). 

Últimament hauríem de considerar 
el bosc submediterraní d'alta mun
tanya els enclavaments del qual mes 
representatius s'encerclen al Piríneu 
(Valí d'Aran, Valí Ferrera, Boí). S'hi 
troben especies adaptades a les exi-
géncles cl imátiques d'alta muntanya, 
zones que porten Margues nevades 

hivernais i estius no gaire calorosos. 
Els representants mes característics 
son: el gall salvatge (Tetrao uroga-
llus) encerclât totalment en el bosc 
de conifères, dels brots de les quals 
s'alimenta, el picot negre (Dryoco-
pus martius) resident així mateix 
deis boscos de conifères ¡ fagedes, 
i la llucareta (Serinus citrinella) que 
prefereix zones de bosc mes escam-
pat que els altres i terreny roquer 
obert. 

Zona esteparia. Finalment convin-
dria fer referencia a les zones arides 
dels Pai'sos Catalans, on la flora pot 
considerar-se com a esteparia, sense 
estrat arbori, arbustiu molt localltzat 
i estrat herbaci relativament abun
dant. Les terres mes representatives 
de la zona esteparia ais Paísos Ca
talans s'encerclen a l'oest dels plans 
de Lleida tocant ais Monegres. Els 
ocells que están mes adaptats a 
aquest tipus de biótop presenten 
com a característica comuna el fet 
d'ésser perfectament críptics amb 
el terreny quan están quiets a ter
ra. Les especies mes representati
ves son: la ganga (Pterocles alcha-
ta) , la xurra (Pterocles orientalis), 
el sisó (Otis tetrax), el torlit (Burhi-
nus oedicnemus) i la calandria (Me-

lanocorypha calandra). 
Pai'sos Catalans insulars. El feno-

men de la insularitat porta gradual-
ment a la diferenciado de formes 
que amb el temps es convertirán en 
taxons característics de Tilla on 
viuen. Aquest fenomen és el que ex
plica la presencia deis denominats 
endemismes insulars. En les Mes Ba-
lears: Mallorca i Menorca, i les Pi-
t iüses: Eivissa i Formentera, a part 
la representació d'espécies continen
ta l que allí hi ha, tant a la flora 
com a la fauna es presenten formes 
endémiques que hi son peculiars. 

La flora es pot considerar d'una 
forma general com a típicament me-
diterránia, amb un nombre important 
d'endemismes. 

Respecte a la fauna, totes les ¡lies 
presenten en mes o menys grau re
presentants que es troben, així ma
teix, a la zona continental. Aqüestes 
especies no es reparteixen per igual 
a totes les Mies. Respecte a l'her-
petofauna, les que teñen un nombre 
mes gran d'espécies son Mallorca i 
Menorca. Les especies peculiars 
d'aquestes Mies i que no están re
presentados al continent son: La
certa lilfordi (sargantana) a les dues 
Mies i 'Lacerta perspicillata (sargan-
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La museranya etrusca (sunsus etruscus) és 

et mamifer mes petit que es coneix. Aquest 

exemplar fou locatitzat a Saga (Bergueda). 
• 

Un exemplar de perdiu (alectoris greca) 

T • 

tana) i Lacerta sicula (sargantana) 
només a Menorca. Les Pitiüses son 
molt mes pobres en especies: pot-
ser la mes característica és Lacerta 
pityusensis (sargantana) endèmica 
d'aquestes i Iles. En tenir en compte 
els mamífers cal destacar en primer 
Hoc l'absència total de rosegadors 
microtins (talpons). Els unies insec-
tivors représentais son Erinaceus al-
giruns (ericó ciar), i Crocidura rus-
sula (musaranya comuna) a Eivissa i 
Crocidura suaveolens (musaranya) a 
Menorca. És un fet que no deixa d'es
ser curios, que havent-hi représen
tants de Crocidura a Menorca i Eivis
sa fins al présent no ha aparegut a 
Mallorca, a pesar d'haver-s'hi buscat 
La rata sellarda (Eliomys quercinus) 
presenta dlferenciació subespecífica 
A Menorca aquesta espècie és re
presentada per la forma gymnesicus 
i a Formentera per l'ophiuse. Dins 
els carnívors, potser el mes caracté
risée és la geneta balear (Genetta 
genetta baleárica). Respecte ais 
ocells, els biotops mes intéressants 
de considerar són la zona d'aigua-
molls, els penya-segats i els massis-
sos calcaris. Totes aqüestes i lies 
presenten la importancia mes gran 
com a estació de pas de gran quan-
titat d'ocells marins. Les zones d'ai-
guamoll mes importants són l'albu-
fera des Grau (Menorca) que entre 
dins la categoria de maresme d'aigua 
dolca amb molt poca influencia d'ai
gua salada, i la Badia d'Alcúdia (Ma
llorca), actualment totalment destros-
sada per l'accio antropógena. Entre 
els penya-segats marins són de des
tacar els de Mallorca, amb la presen
cia del falcó de la reina (Falco eleo-
norae), i els de Tilla de Cabrera. Els 
penya-segats de Menorca són de po
ca Importancia al respecte. Com a 
habitant d'aquests penya-segats dig
ne d'especial mencio hi ha la gavina 
corsa (Larus audouinii), considerada 
espècie protegida. A l'ultim només 
ens resta ressenyar la presencia a 
la zona nord de Mallorca deis massis-
sos calcaris que alberguen a les fis
sures un gran nombre d'espècies prò-
pies d'aquest biòtop. 

Aquest és, en sinopsi, l'esquema 

faunístic deis Paisos Catalans, ex-
tret a partir deis coneixements que 
es teñen a Tactualitat sobre la distri-
bució de la fauna. 

Si es consideren les dades expo-
sades, cal teñir present que la dis-
tr ibució descrita no pot pendre's en 
un sentit estríete. Alió que mes s'ha 
volgut és ressaltar les preferéncies 

primordials que presenten les espe
cies esmentades. 

No voldríem acabar sense agraír al 
senyor Salvador Filella Coronado, del 
Departament de Vertebráis —Omito-
logia— del Museu de Zoología de 
Barcelona, la seva valuosa collabora-
cíó en la confecció de l'apartat refe
rent als ocells. 
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Els incendis forestáis, un flagell modern 
per: Josep Nuet i Badia 
(Treball guardonat al premi "Pau Vi/a", 1975) 

Aquest treball pretén veure i ana-
lltzar el nombre d'incendis, la seva 
extensió i repartlment geografie din-
tre de la «provincia» de Barcelona i 
intentar —vistes una colla de dades— 
esbossar quines son les causes de 
l'origen de l'incendi. 

Per fer-ho, la Diputació Provincial i 
ICONA ens han facil i tât amablement 
tota mena de dades sobre aquest te
ma. Volem donar les gracies ais se-
nyors Núñez, del Servei contra Incen
dis de la Diputació i Sáez, tècnic 
d'ICONA. 

També he d'agrair com es mereix, 
el treball del bon amie Alexis Roseli 
que ha aplegat un munt de dades, 
sensé les quais no hauria pogut fer 
aquest article. 

Cal precisar que treballem amb les 
dades dels anys 1973 i 1974 de la 
«provincia» de Barcelona, només. Per 
tant, les hipótesis que es formulin, i 
les conclusions que se'n treguin, son 
valides només per a intentar explicar 
els fets d'uns anys concrets, en 
aquest Hoc déterminât, si bé d'una 
forma general i amb la deguda pru
dencia se'n poden treure ensenya-
ments per a altres llocs, car aquests 
fenòmens —els incendis— presen
ten una certa similitud de causes i 
d'ambients arreu on es produeixen 
al llarg dels anys i en les altres «pro-
víncies» catalanes en qué malaurada-
ment no han deixat de repetir-se rei-
teradament amb mes o menys vio
lencia. 

La dificultat principal d'aquest tre
ball rau en l'ordenació de les dades 
i en la seva interpretació de cara a 
poder establir les interaccions dels 
factors favorables i desfavorables que 
actúen conjuntament amb les causes 
d'un incendi. 

S'ha procurât fer entenedor, per 
mitjà de gràfics i mapes, un proble
ma que és complex pel fet de dépen
dre de diversos factors molt variais. 
Un problema que ens ha obligat a tra
ballar una mica intuït ivament per tal 
de mostrar amb dades precises la 
realitat d'aquesta plaga moderna a 
casa nostra, que tots coneixem per-
fectament. 

El nombre d'incendis 

Una de les empremtes humanes en 
el palsatge, és la que hi ha deixat el 
foc. Però aquest foc —cada vegada 
més— s'escapa del control humà i 
provoca estralls alla on passa, fins al 
punt que constitueix avui, una de les 
preocupacions majors de tothom que 
estimi el paisatge naturai. 

El nombre d'incendis forestáis que 
es produeixen cada any varia molt 
d'un any a l'altre. No pot dir-se que 
segueixi cap successió lògica ni cap 
fluctuació ciclica. 

Heus aquí unes dades referents als 
incendis dels darrers deu anys. 

Incendis a la «provincia» de Barcelona 

en disposéssim d'una sèrie més 
llarga, potser es podria veure amb 
més claredat. 

• L'extensió cremada a cada incendi 
torna a elevar-se perillosament 
després d'uns anys —1968-72— re-
lativament baixos. 

• Aquests dos darrers anys, tot i el 
gran esforç dels bombers i dels 
avions, els percentatges de super
ficies cremades, de nombre d'in
cendis i de perdues ha superat la 
mitjana dels darrers deu anys, es-
pecialment en perdues en pesse-
tes, probablement a causa de l'aug-
ment dels costos d'extinció i del 
valor de les matèries cremades. 

any nombre total Ha. crem. Ha. crem.pe 
1965 173 2.999,69 17,3 
1966 66 275,00 4,2 
1967 172 2.589,13 15,1 
1968 123 532,60 4,3 
1969 85 324,10 3,8 
1970 268 2.611,90 9,7 
1971 165 1.398,60 8,5 
1972 47 117,60 2,5 
1973 387 5.203,90 13,4 
1974 180 2.487,80 13,8 

Font: ICONA 

D'aqui, en podem treure algunes 
conclusions gênerais, sensé cap pre-
tensiô de fer-ne llel. 
• El nombre d'incendis té unes va-

riacions molt acusades d'un any a 
l'altre. Aixô presuposa que, a part 
de les causes, hl juguen un paper 
importantissim altres factors que 
afavoreixen o obstaculitzen el pro
cès d'un incendi, la interacciô dels 
quais és dificilissim de detectar. 
Les dades dels anys 1972 i 1973, 
son illustratives d'aquest fet, com 
a exemples dels dos extrems que 
es poden donar. 

• El nombre d'incendis tendeix a aug
mentai encara que les dades no 
ens ho reflecteixin clarament. Si 

• Podem considerar l'any 1973 com 
un any exageradament foguejat, 
mentre que el següent —1974— el 
podem considerar més que mitja-
nament foguejat. 

El medi que s'incendia 

Les causes que provoquen els in
cendis no poden teñir, per si soles, 
una variació tan gran de la seva in
cidencia en el medi cremat, que de-
terminin aquesta exagerada fluctua
ció en el nombre dels incendis. Exís-
teixen alguns factors en un incendi 
que afavoreixen la seva ignició o bé 
ajuden a estendre'l. 

Sobre aquest aspecte O. de Bolos 
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escriu: «El foc és un peri11 important 
per al bosc a tots els països de ten
dencia àrida, i, entre ells, a la regió 
mediterrània i a les terres properes, 
afectades sovint per périodes d'eixut 
estival» (1). 

Un tipus de clima determina un ti-
pus de vegetado, i aqüestes caracté
ristiques biogeogràfiques ordenen 
pràcticament les zones on el rise d'in
cendi és major (vegeu grafie 1). 

El Berguedà registra un nombre 
d'incendis i una extensió cremada 
molt mes petita que el Vallès, entre 
moites altres coses per les sèves ca
ractéristiques biogeogràfiques que el 
fan un Hoc mes difíci l d'incendiar-se. 

A la regió mediterrània, on l'estiu 
és tan eixut, la quantitat i el repar-
timent mensual de les pluges pot 
ajudar a disminuir el rise d'incendi o 
bé a elevar-lo. Especialment sera 
apreciada la disminució en els incen-
dis que un estiu humit podrà portar. 
De fet, aquest és el cas de l'any 1972. 

Ara bé, a causa de la diversitat 
geogràfica del territori, caldrà estu
diar sempre comarcalment aquesta 
influencia de les pluges en la varia-
ciò del nombre deis incendis. 

El vent és un altre factor collabo-
rador en els incendis, perqué permet 
la ràpida ignició del combustible, que 
l'incendi s'escampi en un front am
pie i progressi ràpidament, però, d'al-
tres vegades, també pot fer-lo extin-
gir, en canviar de direcció sobtada-
ment, especialment en incendis de 
grans proporcions. 

A la regió mediterrània, durant el 
période estival sobretot, bufa un 
vent constant: la «marinada», que, si 
bé tempera la xardor del migdia, aju-
da poderosament la ignició i propa
gado del foc (2). 

És curios observar els mapes 9 i 
11, i constatar que la major part deis 
incendis de juliol i agost es troben 
dins la zona teòrica on bufa la mari
nada. 

La vegetació està determinada, 
especialment per una situado geo
gràfica i unes particularitats climati
ques. 

La zona que suporta mes incendis 
forestáis és la regió que té una ve-

Incendis: 1973 H 197dD Pluges: 1973 . 1974 

El nombre d'incendis i la plu¡a al llarg deis mesos deis anys 1973, i 1974, al Bergueda i 
al Valles (font: ICÓN A). 

La comparado del nombre i de la distribució deis incendis a les dues comarques 
és ben diferent. Se'n poden destacar, el régim de pluges de muntanya amb un 
máxim de precipitado a la primavera (Bergueda), mentre que el del Valles és 
mediterrani amb el máxim a la tardor acusadament eixut. 
Aquesta característica és corresposta amb (orea precisió peí nombre d'incendis. 
Cal veure-hi, pero, la influencia, no solament de les pluges, sino de la vegetació, 
xarxa de comunicacions, tráfec, i ocupado humana ben diferents a les dues co
marques. 
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getació mes pobra ¡ degradada, per
qué ocupa una zona molt poblada 
—ja d'antic— i amb un clima lleuge-
rament àrid. En aqüestes zones es 
troben poques restes de vegetació 
climàcica. Son zones poblades per co-
munitats secundarles adaptades a les 
pitjors condicions ambientáis. Les pi
nèdes, les brolles i les garrigues, en 
son un exemple, com també altres 
comunitats menys complexes: mato-
llars i prats d'herbes anuals, totes 
elles molt seques a l'estiu i fàci lment 
incendiables. 

L'eixut, el vent, i la vegetació con
figuren, a segons quines contrades. 
un marc mes o menys apropiat al 
desenvolupament deis incendis, l'ini-
c¡ deis quals depén sempre d'altres 
causes, que intentarem d'esbrinar 
mes endavant. 

El repartiment anual deis incendis 

El nombre d'incendis no es distri-
bueix amb una uniformitat constant 
al llarg deis mesos de l'any, sino que 
sempre h¡ ha uns mesos (juliol i 
agost) que registren un nombre d'in
cendis certament mes elevat, en 
comparació amb els que es repartei-
xen esparsament al llarg de la resta 
de l'any. Només crida l'atenció l'aug-
ment débil , que es remarca sobretot 
ais primers mesos de l'any (febrer, 
marc i abril), a causa de labors agri
coles a pages (3), on coincidirán 
amb la preparació o cura deis camps 
(vegeu gràflcs 2 i 3, i també gràfics 
14 i 15, i mapes 7 i 9). 

L'aixecament de les columnes cor-
responents ais incendis d'estiu és la 
característica de la seva distr ibució 
anua!, on se sobreposen unes condi
cions d'eixut mes acusades, amb un 
moviment huma mes accentuât amb 
motiu de les vacances. 

També és intéressant d'observar 
com es reparteixen els incendis al 
llarg de la setmana, encara que no 
presentin una regularitat, ni una ten
dencia molt marcada a concentrar-se 
en alguns dies molt marcats (vegeu 
gràfic 4). 

Si només ens fixem en la primera 
meitat de l'any 1973, veurem que els 

G F M A M J J A S O N D 

Repartiment del nombre d'incendis i hect'a-

rees cremades al llarg de l'any 1973 

(font: ICONA). 

dissabtes i díumenges reuneixen mes 
incendis que cap altre dia. Encara 
que no gaire destacadament, també 
el dijous s'eleva per sobre els altres 
dies. Tot piegai és una mostra més 
de la influencia dels factors humans 
en I'inici dels foes. 

G F M A M J J A S O N D 

Repartiment del nombre d'incendis i hectà-

rees cremades al llarg de l'any 1974. 

(font: ICONA). 

La distribució geogràfica 
deis incendis 

Només la quarta part deis munici-
pis de la «provincia» de Barcelona no 
han sofert el pas devastador del foc 
pel seu terme, en aquests dos dar 

L'any 1973 es caracteritzà pel gran nom
bre d'incendis i Ha, cremades. Els mesos 
d'estiu (juliol i agost) han suportat el 
62 % deis incendis de tot l'any. 
També és remarcable la quantitat deis 
mesos de mare i abril, que pot ser degù-
da a les labors agricoles (cremar marges 
i bardisses). 

És important de consignar la relació en
tre el nombre d'incendis i la superficie 
cremada. El mes de juliol registra una 
superficie cremada mitjana, molt eleva
da, de 21 Ha per incendi, mentre que la 
mitjana deis darrers deu anys és d'11. 

El nombre d'incendis i la superficie cre
mada durant aquest any, sobrepassa la 
mitjana dels deu darrers anys, perd és 
aproximadament la meitat dels de l'any 
1973. 
És intéressant de remarcar els pocs in
cendis de tôt l'any (llevat de l'estiu) i 
l'encara menor extensiô cremada. El pri
mer trimestre de l'any acusa l'impacte 
de les labors agricoles, com ja és ha
bituai. 
Encara és més important veure com al 
mes de juliol hi ha molt pocs incendis 
(55) i encara menys Ha cremades (360,6), 
mentre que l'agost registra més hectà-
rees cremades que l'any anterior (1996,6). 
amb molts menys incendis (76), cosa 
que représenta una mitjana de més de 
26 Ha cremades per incendi, o sigui, uns 
incendis molt grossos. 
Aquesta baixa dels incendis al mes de 
juliol i l'augment al mes d'agost, crée 
que és atribuible al començament de la 
crisi econômica actual que va provocar 
una certa retenciô a iniciar les vacances, 
que després es va manifestar en una sor-
tida d'estiuejants —;' entrada d'estran-
gers— en massa al mes d'agost. 
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Incendis 

8oi 

DU. Dm. Dcr. Dj. Dv. Ds. Dg. 

I | Ç e n e r - Jurn^ 

WZA Juho1 

1-29 Agost 

El nombre d'incendis segons el dia de la setmana, de gener a agost de 1973 (font: 

Servei d'Extinció d'incendis de la Diputado de Barcelona). 

Els incendis es reparteixen esparsament pels dies de la setmana: hi ha, pero, al
guna particularitat remarcable. 
Al mes de ¡uliol, la columna que correspon als dimecres s'aixeca exageradament 
impulsada pels incendis que es produiren els dies 18 i 25 testius tots dos, que 
s'escaigueren en dimecres. 
També és remarcable l'elevació dels incendis als finals de setmana durant la pri
mera meitat de l'any. 

rers anys (1973 i 74) (Borredà. Sa
gas, Lluçà, el Bruii, Montseny. Vila-
nova de Sau, Sant Sadurni d'Osor-
mort, Mura, Bègues, Sant Pere de Ri
bes, Aguilar de Boixadors, els Prats 
de Rei, Òdena, Sant Iscle de Val la Ita) 
entre altres (vegeu mapes 5 i 6). 

D'altres han vist cremar el seu ter
me per diferents Indrets. Gairebé la 
quarta part dels municipis on hi ha 
hagut incendis, els han sofert tots 

dos anys (Castellet i Gomal. Olérdo-
la, Gélida, Castellbisbal, Sant Boi de 
Llobregat, Castellar del Valles, Sent-
menat, Sabadell, Santa Eulalia de Ron-
cana, Argentona, Calella, Palafolls i 
Tordera) son els mes destacáis. 

Si observem aqüestes dades I els 
mapes, podem treure'n algunes con-
clusions: 
• La distr ibució geográfica anual 

deis incendis és, prácticament, la 

deis incendis estivals (juliol i 
agost). puix que els que es pro-
dueixen durant la resta de l'any es 
reparteixen arreu, on, peí seu nom
bre molt réduit, no fan variar 
aquest esquema general (vegeu 
mapes 7, 8, 9, 10). 

• Tôt I que l'any 1973 es produ'iren 
el doble d'incendis que el 1974, la 
seva distr ibució estival es dibuixa 
prácticament coincident (vegeu 
mapes 7 i 9). 

• Prácticament es reparteixen a la 
meitat sud del territori estudiat, 
zona, on, durant l'estiu, bufa la ma
rinada, gairebé constantment. 

• Es dibuixen unes zones on es pro-
dueixen la major part deis incendis 
agrupats: Curs inferior de la Tor-
dera-Calella, part central de la Ser
ra de Marina (Argentona), con
fluencia Besós-Ripoll, canal del Llo-
bregat-Anoia, centre i nord del Va
llès. Pía de Bages i Penedés. 

• Aqüestes zones están ben comuni-
cades —allotgen els grans eixos de 
circulado del territori—, i supor
ten poblacions abundoses, espe-
cialment a la Costa i a la Depres-
sió Pre-litoral, durant l'estiu. 

• Contráriament a tot aixó, els es-
pais interfluvials i les zones mes 
muntanyoses, registren els incen
dis —pocs— durant altres mesos 
de l'any —atrlbuïbles principal-
ment a feines del camp, cremar 
marges i bardisses—, i, a l'estiu, 
gairebé cap, a causa, espedalment, 
del poc impacte circulatori i huma 
durant aquests mesos (vegeu grá-
fics 14 i 15). 

• Comarques ben comunicades, pero 
que no suporten aglomeracions tu-
rístiques (Berguedá i Osona), 
s'eximeixen quasi totalment d'in
cendis. 

• Les comarques mes properes a 
Barcelona reben un contingent hu
ma de la gran urbs, que forçosa-
ment ha de fer-se notar amb la 
proliferació deis incendis. 

Quines son les perdues? 

En els incendis es produeixen unes 
perdues quantitatives (les hectàrees 
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límit municipal Ifmit municipal 

Nombre d'incendis que han afectat cada municipi en 1973 (font: Nombre d'incendis que han afectat cada municipi en 1974 (font: 

ICONA) ICONA) 

Els incendis han afectat intensament el Maresme, el Vallès i el 
Bages. 
Els municipis d'Osona són els que menys incendis han sofert. 
Els municipis més afectáis: Argentona 12, Castellbisbal 13, 
Castellar del Vallès 9, Sant Ouirze de Terrassa 9, Terrassa 11, 
Castellet i Gomal 6, Olèrdola 7. Sitges 5. Sant Boi de Llobre-
gat 5. Barcelona 6, Rajadell 5. Sant Salvador de Guardiola 7, el 
Bruc 8, Catella 8, Fogars de Tordera 6, Tordera 6, Palafolls. 

Els incendis han afectat gairebé arreu, menys les comarques 
d'Osona i Garraf, com també al Berguedá, que ha sofert poc. 
Els municipis més afectats: Gélida 6. Castellar del Valles 5, 
Santa Eulalia de Roncana 5, Sant Boi de Llobregat 5, Tordera 6. 

cremades) ¡ unes altres de qualita
tives (el que sha cremat: bosc o 
ermot). 

Réfèrent a les perdues qualitatives, 
cal fer uns advertiments preliminars. 
Tal com hem escrit anteriorment, per 
desgracia, on es produeix el nombre 
màxim d'incendis és a les zones on 
la vegetació és més pobra i degra
dada. És el cas de les pinèdes —Pi-
nus halepensis, sobretot— que domi
nen grans extensions del territori, 
on acompanyen diversos tipus de 
garriques i brolles mantingudes per 
l'acció destructora humana (4). 

Aquests incendis reiterats, obsta-
culitzen, una i altra vegada, el procès 

de reconstrucció d'aquestes comuni-
tats vegetáis. 

Els incendis rápids, com els de 
brolla, gairebé no arriben a matar els 
arbres, mentre que són molt més per-
judicials els focs més lents que ho 
consumeixen tot, incloent-hi el sol, 
sobretot si és poc madur. 

La regeneració d'aquests llocs cre-
mats és extremadament lenta, i molt 
inestables les comunitats que s'hi 
estableixen. El sol que queda pot 
desaparéixer irremeiablement a cau
sa d'una erosió accelerada. 

Aqüestes pinedes teñen, pero, un 
valor forestal —per la fusta— encara 
que botánicament són ben mediocres. 

L'any 1974 —per les dades que en 
posseïm— a la immensa majoria d'in
cendis s'han cremat pins (Pinus hale
pensis, Pînus pinea) que acompanya-
ven les brolles. Les poques alzines 
que s'han cremat estaven barrejades 
a les pinedes. No s'han cremat exten
sions grans d'alzinar amb marfull, la 
vegetació climàcica de la regio medi-
terrània menys àrida. 

Si mirem d'altra banda les perdues 
quantitatives, hi ha dos grans aspec-
tes: Les hectàrees cremades i el va
lor calculât en pessetes. 

El nombre d'hectàrees cremades 
oscilla més que no pas el d'incendis, 
perquè les causes que n'afavoreixen 
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I'extensió han de ser molt precises. 
Els municipis que han registrat mes 
hectárees cremades corresponen tor
ca amb els que teñen mes incendis 
(vegeu mapes 11 i 12, com també 5 
i 6). 

Moltes vegades, aixó és degut a al
gún incendi molt extens que es pro-
dueix esporádicament i prou. Aquest 
és el cas, per exemple, de Sant Ce-
loni: el 1973, dos incendis, l'un de 
180 Ha. i l'altre d'1'5 Ha. 

Heus aquí dues taules que ¡Ilus
tren aquests casos: 

Incendis majors de l'any 1973 

data municipi 
24-7 Castellet I Gornal 
14-8 Fonollosa 
11-7 Monistrol de Montserrat 
26-7 Gelida 
24-7 Avinyonet del Penedès 
24-7 Tagamanent 
22-8 Sant Celoni 
18-8 Sallent de Llobregat 
15-7 Palafolls 

I 

Font: ICONA 

D'aquestes taules se'n' dedueix 
que I'any 1974 es van produir menys 
incendis de grans proporcions, pero 
tots tingueren Hoc a I'agost, mentre 

que I'any anterior fou al revés. Tam
bé és remarcable que hi ha dies que 
es produeixen diversos incendis de 
grans proporcions, com el 24 d'agost 
de 1973. 

El valor en pessetes de tot el que 
s'ha perdut (fusta), mes el cost d'ex-
tinció (bombers) s'eleva a 71.267.000 
pessetes per I'any 1973 amb una mit-
jana de mes de 1.300 ptes. per Ha., 
mentre que a I'any 1974 suma 
40.780.000 ptes. amb una mitjana su
perior a les 1.600 ptes. per Ha. cre-
mada. 

Inc. major (*) 
600 Ha. 684'2 
315 » 316,5 
300 » 300 
260 » 295 
190 » 195 
175 » 186,3 
180 » 181,5 
140 » 142 
130 » 136,6 

inc. major (*) 
450 Ha. 454 
309 » 309 
258 » 258 
160 » 163 

L'elevació de la mitjana pot ser 
atribuïble a l'augment del preu de la 
fusta i del cost d'extinció. 

Les causes deis incendis 

Saber exactament qui o qué ha cre-
mat un terreny és di f íc i l , i mes, pot-
ser, quan el qui l'inicia és una per
sona que cuita a fer-se fonedissa 
com mes de pressa míllor. 

Els servéis d'ICONA ens han faci
litât una llista que reprodu'im en el 
gràfic 14. D'aquest gràfic es desprén 
que la immensa majoria (91 %) deis 
incendis s'originen d'activitats huma
nes (fumadors 63 %, intencionáis 
9,5%, treballs agricoles 15,5%, 
àpats, pedreres, abocadors d'escom-
braries, caçadors, motoristes de triai, 
jocs infantils). 

Les causes imponderables (llamps, 
línies électriques) representen no
rmes un 8 %. 

Les causes deis incendis, majorl-
tàriament, son humanes, pero no 
d'ara sino de sempre. El text que re-
produim és de l'any 1923, pero sem
bla fet avui i ens referma aquest 
concepte: «A Catalunya els incendis 
de boscos son nombrosos, i en les 
referéncies que ens han donat, d'un 
gran nombre de casos ocorreguts a 
aquests últ ims anys, observem que 
en quasi tots s'ha pogut esbrinar la 
causa, i per mes que l'origen d'incen-
dis misteriosos s'hagi atribuït a les 
caigudes de bôlids, ais llamps, ais 
fons d'ampolles actuant com a lents 
concentrant la calor del sol, i a la 
calor desenrollada per reaccions 
químiques que s'operen en els hu
mus..., no hi ha dubte que la causa 
principal és humana» (5). 

Darrerament, aquest home té pos-
sibilitat d'arribar mes lluny i a llocs 
abans mes inaccessibles, com encer-
tadament escrivia O. de Bolos: 
«..., darrerament, han entrât en joc 
factors nous. El primer i mes impor
tant és l'extraordinària faci l i tât d'ac
cès al bosc determinada per l'expan-
sió de l 'automôbil. En segon terme, 
el despoblament que s'ha produit en 
una part considerable de !a nostra 
muntanya» (6). 

Certament, el bosc era, fa temps, 
una font de riquesa per les pobla-
cions muntanyenques. Aquesta rique
sa era —naturalment— preservada 

(*) Total d'hectàrees cremades durant I any 

ICONA 

ncendis majors de l'any 1974 

data municipi 
17-8 Navars 
16-8 Santa Maria de Miralles 
16-8 Bellprat 
18-8 Gallifa 

(*) Total d'hectàrees cremades durant l'any. 
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Distrìbucìó geogràfica deis incendis de 1973 (llevat de jutiol i agosti 

(font: ICONA). 

La gran quantitat d'incendis registráis en aquest període, es re-
parteixen esparsament arreu. 

Distribució geogràfica deis incendis de jullol i agost de 1973 (font: 
ICONA). 

Diferentment dels incendis registráis durant l'any 1973, els que 
es produiren a l'estiu, s'agrupen a la Depressici Prelitoral, la 
Marina, i el Pia de Bages. 

pels mateixos bosquerols que l'ex-
plotaven. Actualment això ha canviat. 
El bosc a molts llocs produelx ben 
poc, i d'aquí ha nascut aquest desin
terés. 

Per altra banda, la f ixació temporal 
de poblacions en llocs degradats (ur-
banitzacions) incrementa el rise d'in
cendi, tant pel que fa a les persones 
com a la manca de servéis (aboca-
dors d'escombraries, per exemple). 

Els incendis que comencen al cos
tai de les carreteres mereixen unes 
darreres observacions. 

L'any 1973 aquests incendis repre
sentaren el 45 % del total, però no-
més van cremar la tercera part de la 
superficie total I les perdues van re
presentar una tercera part del valor 
de tot el que s'havia incendiât. 

La causa essencial? El llençament 

de cigarretes enceses per les fines-
tres dels cotxes tôt circulant. 

Les enraonies 

Diverses vegades durant aquests 
darrers anys, s'ha calât foc a molts 
llocs que ningû no hauria dit mai que 
es poguessin encendre. O simple
ment s'ha encès sensé corn va ni 
com ve. Aixô ha suscitât, especial-
ment a pages, suspicàcies sobre el 
possible môbil pel quai ha passât 
allô o sobre qui ha pogut fer tal altra 
cosa. 

Recordo haver comentat amb un 
pages de prop de Maçanes —on 
ocorregué a l'estiu de 1973 un incen-
di paorôs, que cremà centenars d'hec-
tàrees de pinèdes i suredes —com 
era que podia haver-se encès aquells 

boscos. I ens contesta sense embuts: 
«Oh, ja el van voler encendre fa dies, 
però no els va anar bé perqué no 
feia vent i se'ls va apagar de segui
da. Però, caram! aquesta vegada sí 
que els va anar bé, van agafar un día 
de vent I ja ho veu...» i ens assenya-
là, amb el dit estés, el seguit de tu-
rons ennegrits per l'incendi, que te-
níem davant. Nosaltres, sorpresos, 
no vam poder fer-li dir el motiu d'a-
questa actuació. 

Hi ha versions, segons les quals 
hi ha incendis intencionáis en repre-
sàlies contra propietaris que han aco-
tat per la cacera extensos terrenys. 
Es diuen: «Jo no hi cagaré però l'al
tre (el propietari) tampoc». Això ho 
he sentii especialment per les co
marques gironines. 

També d'altres ho atribueixen a al-
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Distribució geográfica deis incendis de 1974 (llevat de juiioi i agost) Distribució geográfica deis incendis de ¡uliol i agost de 1974 (font: 

(font: ICONA) ICONA). 

Durant aquest anys s'han produit molts menys incendis que Es manté la distribució característica deis incendis al période 
l'any anterior (vegeu mapa 7). El seu repartiment és gairebé estival, 
igual al de l'any 1973. 

gú que vol urbanitzar un terreny rus-
tic no urbanitzable; aleshores hi cala 
foc i a vendre parcelles s'ha dit. 

D'aquest aspecte, en va tractar la 
premsa de Barcelona durant l'estiu. 

D'incendis intencionáis o provo
cáis, n'hi ha hagut bastants, ens ho 
confirmaren tant al Servei contra In
cendis de la Diputado com a ICONA, 
on ens van parlar de casos concrets 
i d'anecdotes sobre aquest aspecte. 

A tall de recap i tu lado 

Els incendis forestáis son un fe-
nomen relativament récent —espe-
cialment en l'abundor i violencia ac
tuáis— que no esta excessivament 
estudiat en relació amb el medí i els 
factors que el poden afavorir o obs
taculizar i les causes que l'originen. 

Aquí no hem volgut pas fer un es-
tudi estadistic, sino mes aviat unes 
petites notes amb dades de primera 
mà, a fi d'oferir una visió una mica 
objectiva sobre el nombre, reparti
ment geografie i causes deis incen
dis de bosc, lluny d'aquella aprecia
do tradicional que assegurava que 
els boscos s'encenien perqué els vi-
dres de les ampolles trencades deis 
arrossaires feien de lent. 

Els incendis forestáis cada vega
da son mes nombrosos i extensos, 
tot i que sempre n'hi ha hagut. Pre
senten d'un any a l'altre unes varia-
cions de nombre tan accentuades que 
no poden atribuir-se només a factors 
naturals (eixut, vent, vegetado), 
sino que demostren clarament que 
hi intervenen les persones, i 4es pro-
dueix un teixit d'interrelacions entre 

aquests factors i l'impacte demogra
fie sobre les zones afectades, molt 
difíci l de calcular, especialment per 
falta de dades precises. 

S'aprecia un esforç tenaç per com-
batre el foc (Diputació i ICONA) que 
intenten reduir el percentatge d'hec-
tàrees cremades per cada incendi. 

El major nombre d'incendis s'agru-
pen en els mesos de juliol i agost 
principalment, on es produ'iren el 
65 % d'incendis de l'any 1973 i es 
crema el 85% de l'extensió total cre-
mada durant l'any. 

També és notoria la influencia que 
teñen els dies festius i vigí l ies en el 
repartiment deis incendis al llarg de 
la setmana. 

Referent a la seva localització geo
gràfica, s'observa com el major nom
bre d'incendis es produeix en comar-
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limit municipal 

Nomare d'hectàrees cremades a cada municipi en 1973 (font: 

ICONA) 

L'any 1973 es caracteritzà pels seus grans incendis, tant pel 
nombre com per la seva extensió. Al mapa. s'aprecia una dis-
tribució forca definida: Depressió Pre-litoral, Bages, Maresme, 
eix del Llobregat i nord del Vallès. 
Dins els municipis més afectats observem: Castellet i Gornal 
684.2 Ha, Avinyonet del Penedès 195. Gelida 295 Ha, Monistrol 
de Montserrat 300 Ha, Fonollosa 316,5 Ha. Sallent de Llobregat 
142 Ha, Tagamanent 186,3 Ha, Sant Celoni 181,5 Ha, Palafolls 
136,6 Ha. 
És interessant de comparar aquest mapa amb el mapa 12 per 
veure els municipis on es cremen més hectàrees que són gai-
rebé els mateixos d'un any a l'altre. 

limit municipal 
limit provincial 

Nombre d'hectàrees cremades a cada municipi en 1974 (font: 

ICONA). 

Els municipis on s'han cremat mes hectarees es troben prin-
cipalment a la depressio Pre-litoral i al Maresme. Tambe hi ha 
una zona important al nord de Bages i a I'Anoia. 
Dins els municipis mes afectats: Navars 454 Ha, Santa Maria 
de Miralles 309 Ha, Bellprat 258 Ha, Gallifa 163 Ha. 
S'observa una disminucio important al Penedes, Bages. Bergue-
d'a i Osona sobre els de I'any anterior. En canvi s'han estes 
una mica a I'Anoia. 

ques molt avinents i poblades (Va
lles I Maresme). També és aprecia-
ble la variació que sofreix el repar-
timent geografie deis incendis. en els 
mesos de juliol i agost, agrupats en 
unes zones (Depressió Pre-litoral, 
Marina i Bages) mentre que al llarg 
deis altres mesos es produeixen 
d'una forma esparsa arreu de les co
marques (vegeu mapa 16). 

Les pérdues que podem evaluar són 
essencialment traduides a pessetes, 
si bé hi ha una altra pèrdua, gene-
ralment menys evident per al gran 

public, que és la pèrdua de la comu-
nitat natural (ecosistema) amb un 
perill greu d'erosió, que minva la 
seva capacitat de refer-se ràpida-
ment. 

Les causes són ben conegudes: el 
91 % deis incendis han estât origi
náis per persones, dlrectament o in
directement. 

Probablement, els Incendis fores
táis són un «cost» de Tactual aglo
merado humana, de la no ordenado 
del territori i de la poca responsabi-
litat ciutadana —que tampoc no ha 

estat formada— que el país paga 
amb el seu patrimoni, el paisatge. 
Potser també es pot pensar que el 
que anomenem progrés económic, té 
una cara (cotxes, diners) pero tam
bé té una creu (la degradació del ter-
ritori). El creixement del nombre 
d'incendis ha vingut aparellat, amb el 
creixement vert iginós del pare auto-
móbíl, cosa que ha suposat escampar 
en uns medís naturals una serie de 
gent distreta o inconscient que ha 
fet i fa malvestats. Aquesta situació 
és presumible que es mantingui si és 
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Les causes comprovades que van originar els incendis d'aquest any ens mostren 
clarament quin és l'agent principal de l'incendi: l'home. Mes del 90 % de les 
causes conegudes son produides per l'home directament o indirecta, només un 
8%, son degudes a lactors imponderables (llamps, Unies électriques). Les causes 
desconegudes representen el 40 % del total. 

L/ocs on s'han iniciat els incendis al llarg 

dels mesos de l'any 1973 (font: ICONA). 

Ta! corn podem observar al gràfic, els 
llocs on comencen mes incendis a l'es-
tiu son les carreteres (1), llocs on s'es
ta la gent a costat d'una carretera (2), I 
altres llocs en el camp (3), també dins 
l'apartat «a/fres» (8) que correspon a di 
verses combinacions entre aquests llocs. 

Llocs on s'han iniciat els incendis al llarg 

dels mesos de l'any /974 (font: ICONA) 

En menys quantitat que l'any anterior, 
els incendis també han comenpat als ma-
teixes llocs que l'any passât (1), (2) i (3). 
Aixo ta pensar que, si deixem de banda 
els mesos de juliol i agost, durant l'any 
els incendis comencen aleatoriament en 
diverses llocs, sense que es puguin agru-
par en unes frequencies majors per llocs 
o temps, ni extreure consequèneies lo
giques del seu repartiment. 
En canvi, a l'estiu (juliol i agost), hi ha 
creixement de gairebé totes les colum-
nes, bé que molt mes exagérât, en les 
que tenen relaciô amb l'esplai i el tu-
risme. 
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zones on es produeixen la majoris d'incendis estivals 

L'ambit i eis factors condicionants dels incendis d'estiu (font: ICONA). 

En el mapa on es reflecteixen una serie de factors condicionants dels incendis. 
s'hi han sobreposat les zones on es produeixen la majoria d'incendis estivals. 
D'una manera general es pot concloure que aquesfs incendis es produeixen als 
llocs on hi ha o passen mes persones i on hi ha un medi mes propens a incen
diarse, per la vegetado seca, l'eixut i el vent constant. 

que no augmenta, perquè, per molts 

esforços que es dediquin a incremen

tar el civisme col-lectiu, aquest civis

me no progressarà amb la velocitat 

amb que progressen els incendis. 

També hi ha un altre aspecte en 

les causes d'un incendi: els mòbils 

inconfessables, la revenja o l'afany 

especulador. 

Parallelament a l'esforc incansable 

deis servéis d'extinció, cal comengar 

un treball, a llarg termini, de respon

sabilizado del país. Només així es 

podran superar les conegudes acti 

tuds irresponsables, venjatives o es

peculadores, que erosionen un deis 

nostres millors patrimonls coHec-

tius. 

Notes 

(1) Bolos. O de. La lluita contra el 
foc en els nostres boscos. Serra d'Or. 
Setembre 1967. Pág. 43. 

(2) Fontseré, Eduard. Meteorología 
de ('excursionista. C.E.C. 1962. Pág. 55-57. 

(3) Solé i Sabarís, ' Lluís. Geografía 
dé Catalunya, vol. I. Pág 403 i 417. 

(4) Masclans. Francesc. Guia per co-
néixer els arbusts i les lianes. C.E.C, pa
gines 25-28. 

(5) Comissió de Repoblació Forestal. 
Incendis de boscos, VII. 1923, pág 4 
Mancomunitat de Catalunya. 

(6) Bolos, O. de. Ob. cit.. pág. 43. 
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En la mort de Caries Balaguer 
per: Josep M . Sala i Albareda 

En Caries Balaguer ha mort, lluny 
de casa. Sensé els seus. 

A Grenoble, en el curs d'un vlatge 
per motlus de la seva feina. 

Alxi, simple, brutal, ens colpia la 
trlsta nova als qui érem els seus 
amies. 

Coneixia en Caries des de feia 
anys. En Caries dels anys madurs, 
que ha adoptât una posiciô davant la 
vida. Una posiciô serena, una mica 
allunyada de tôt el que pogués sem-
blar lluïment personal. Aixô podia 
fer-lo semblar una mica adust, com 
altiu. I no era aixi. 

Jo que he sortit molt amb ell, sé 
com era d'agradable la seva com-
panyia. I amb quina senzillesa dona-
va una lliçô de ben saber anar per 
la muntanya en les mes diverses con-
diclons. I amb quin entusiasme estava 
disposât a collaborar, ell en aparen-
ça tan llunyà, en els projectes elabo-
rats amb illusiô i entusiasme. 

Ara ha fet vint anys, que amb uns 
companys de la Secciô de Muntanya, 
llançàrem la idea de fer una Alta 
Ruta amb esquis que recorregués tôt 
el Pirineu. En Balaguer volgué ser del 
grup. I en fou un ferm puntal, que no 
faIlà en cap de les moites sortides 
fins que l'alta ruta fou acabada. 

Em plau, ara, recordar les hores 
viscudes junts. En l'escalfor de les 
cabanes i refugis del nostre Pirineu 
i en el fred dels bivacs improvisats 
sobre la neu. 

Llavors eren les hores Nargues de 
conversa, on es revivien altres hores 
viscudes en la muntanya, tant en 
temps de pau, com en les hores dra
matiques de la nostra guerra civil. 
Perô en Caries, sempre ressaltava 
mes els fets dels altres que no els 
propis, i procurava treure'n conse-
qiiències que fossin aprofitables per 
la vida normal. 

En el curs d'aquestes sortides anà-
rem lligant mes l'amistat i encara 
que les proves de competiciô, mes o 
menys atenuades, no eren sant de la 
seva devociô, quan la Secciô de Mun
tanya, organitzà el primer Rally d'es-
qui de Muntanya, no va faltar-nos la 
seva coHaboraciô I en aquest i en 
els que immediatament el succeïren, 

en Balaguer forma part del célebre 
equlp escombra disposât a portar aju-
da als equips que poguessin necessi-
tar-la. Per a mi, llavors président de la 
Secciô, fou una ajuda doblement apre
ciada. I igualment devien apreciar-la 
tan materialment com moral, tots 
aquells que en moments d'organitzar 
alguna sortida a prop o lluny de les 
nostres terres, s'acostaven a ell en 
recerca de conseil i ajuda. 

Pero així com era entusiasta i to
lérant amb els que actuaven de bona 
fe, així era de burleta i despreciatiu 
amb els fanfarrons i profanadors de 
la muntanya. 

Els que treien mes de polleguera 
en Balaguer, eren els qui embrutaven 
amb paperots i deixalles la «seva» 
muntanya de Montserrat. 

Ouants saben de les sèves añades 
solitàries amb una destraleta a la mà, 
obrint camins perduts per les zones 
mes emboscades de la muntanya? 

I de les sèves cremades de deixa
lles davant deis u11s astorats dels qui 
es creuen muntanyencs? 

Recordó amb goig el dia en que em 
va regalar amb tota naturalitat el lli-
bre Itineraris montserratins. No sé 
quina part hi tenia, en l'obra, perqué 
no m"ho volgué dir. És l'obra d'un 
grup d'amies, deia. I després vingue-
ren Ermites i fonts montserratines i 
Oracional muntanyenc montserrati. 
L'obra d'un grup d'amies, repetía. 

En Caries Balaguer, el primer esca
lador del Cavall Bernât amb en Boix 
i én Costa l'any 1936, no va deixar 
mai la muntanya, i en els últ ims anys 
prengué part en viatges d'exploraciô 
per terres llunyanes a les nostres. Re-
cordem ara la seva travessia de l'àr-
tic canadenc amb trineus esquimals 
i la seva anada a les terres insalubres 
de l'Orinoco. Aixô sensé deixar de fer 
les mes classiques i properes sorti
des, fins i tôt sol, si no trobava com
panys per acompanyar-lo. 

Amie Caries, reposa en pau ara, 
perqué sé que junts tornarem a re
correr les blanques carenes del nos
tre Pirineu, perqué cree en un mes 
enllà i perqué cree en la resurrecciô! 
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Impressions sobre un intent 
al sostre del mon 
per: Angel V. Rosen 
CExtret de la revista "Pyrenaica", per gentilesa de l'autor) 

Lukla és el nom d'un vilatge que 
ha adquirit una certa anomenada per-
què ha tingut la sort que Edmund Hi-
llary, el primer conqueridor de l'Eve
rest, hi f ixés la residència, i hi fes 
construir un petit aeroport. Aixi, les 
expedicions que s'endlnsen per la vali 
del Dhu-Kosl tenen l'oportunitat, si 
l'aeroport està en condicions, de vsu-
re escurcada la seva marxa d'aproxi-
mació en més de deu dies. Ouan, un 
mati d'aire frese i net hi vam aterrar, 
en una pista de terra batuda, amb la 
nostra avioneta, vaig pensar que era 
en aquell moment que comencava 
l'expedició, després de totes les pe-
ripècies que haviem passat de des-
patx en despatx, resolent tràmits bu-
rocràtics, i patint perquè ens arribés 
el nostre material, perdut dalt de qua-
tre camions que feien carni a través 
de les incertes rutes de l'india. Em 
sentia realment de gust en aquest 
primer contacte amb el baix Hima-
laia. 

Vam passar quatre dies a Lukla re-
unint el material que anava arribant 
de Katmandù amb els altres expedi-
cionaris. Com que els avions arriba-
ven molt de mati, després d'ordenar 
les càrregues, sortiem cap a les 
muntanyes que ens envoltaven per 
tal d'iniciar aixi el nostre programa 
d'aclimatació. Lukla es troba a 2.900 
metres d'altitud i en les nostres sor-
tides vorejàvem els 4.000. 

Un cop reunits tots els compo-
nents de l'expedició i tot el material, 
vam fer dos grans grups que sortien 
amb l'interval d'un dia, amb la fina-
litat de donar més agiIitat a la cara-
vana. Vaig sortir amb el primer grup, 
amb 300 portejadors aproximada-
ment, que duien la seva càrrega. Tam-
bé dùiem uns quants iacs. Sota una 
pluja fina i persistent vam cobrir la 
nostra primera etapa del recorregut: 
Lukla-Phading. El carni fou còmode ja 
que el punt de desti era més baix 
que el de sortida. 

L'endemà, igual que l'anterior, la 
marxa va tenir Hoc sota la pluja. La 
nostra meta era Namche Bazar, poble 
on viuen la majoria dels sherpes de 
la regio del Nepal, situat a una alga-
da de 3.400 m. 

El paisatge havia canviat sensible
ment. Els suaus turons coberts de ve-
getaciô per on haviem passat els dies 
abans havien deixat pas a un terreny 
més àrid i abrupte on naixien els 
contraforts de les altes muntanyes 
nevades que voregen els 7.000 m 
d'altitud. Tôt just sortir de Namche, 
en un revolt del camî, vam veure 
l'Everest per primer cop. El seu cim 
triangular apareixia per darrera la ca
réna que va del Lhotsé al Nupse. A 
l'Himalaia tôt és grandies, les disten
des, les proporcions, les alcades, i 
a primer cop d'ull ningû no diria que 
l'Everest s'alçava més de 5.000 me
tres per damunt nostre; semblava 
com si fos a prop i que el desnivell 
fins al cim no fos gaire considérable. 
Amb tôt, fou un moment emocionant. 

L'endemà, vam anar a Thyangboche, 
a la mateixa alçada que Namche Ba
zar. El cami, poc després de Namche, 
baixa bruscament cap a un estret 
barranc per on discorre el riu Dhu-
Kosi (que vol dir Riu de Llet), i que 
deu agafar el nom del color de les 
aiguës constantment colpejades a 
causa dels continus saltants. Des
prés, una dura pujada ens va dur a 
Thyangboche: abans, vam travessar 
un bosc pie de nerets florits, de més 
de très metres d'alçada. Els dels 
Alps, per exemple, rarament son més 
alts de mig mètre. Per tôt el trajecte 
vam poder contemplar énormes fai
sans i galls fers, que hi abunden 
molt, ja que no els persegueix ningû 
(a més de ser Parc Nacional, la reli-
giô ho prohibeix) i que permeten 
acostar-s'hi prou per tal d'admirar la 
riquesa i els colors de les sèves 
plomes. 

Prop del monestir de Thyangboche 
vam establir el campament en el quai 
vam passar dues setmanes amb l'ob-
jectiu de prosseguir el nostre pro-
grama d'aclimataciô. El monestir és 
célèbre perquè s'hi alberga el Gran 
Lama, director espiritual del budisme 
al Népal. Aleshores no hi era i fou a 
la tornada quan van tenir l'honor que 
ens rebés. El Lama successor, pero, 
l'endemà d'arribar ens va convidar a 
prendre el te. Ens van citar a les sis 
de la tarda, un cop llestes les sèves 

oracions vespertines, i quan, com a 
cloenda, toquen una mena de Ilarga 
trompeta. 

A l'hora convinguda érem a la porta 
del monestir. Un monjo meticulosa-
ment brut i apedaçat ens va fer pas
sar per sota uns cortlnes, amb unes 
grans esvàstiques pintades (que no 
tenen res a veure amb les alemanyes) 
i ens va introduir al salò on havia de 
tenir Hoc la cerimònia, és a dir, al 
fet de prendre el te, ja que va trans
córrer enmig d'una gran solemnitat. 
Tots els expedicionaris vam seure en 
uns bancs d'un racó de l'habitació. El 
Gran Lama seia en un altre racó, en 
una gran butaca de fusta i hauriem 
pogut dir que no s'havia adonat de la 
nostra presèneia. No va dir absoluta-
ment resi L'habitació era una mena 
de biblioteca i de capella, amb très 
de les parets com si fossin nînxols 
plens de llibres de religió, medicina 
i astrologia. Amb un calcul ràpid en 
vam comptabilitzar uns 2.000, ja que 
a cada ninxol n'hi ha un. Tots son de 
la mateixa mida, molt rectangulars i 
entre dues planxes de fusta, i em-
bolicats amb una tela vermella a la 
quai es lliga un corretja de cuiro. A 
l'altra paret, i en uns nînxols més 
grans hi ha, al mlg, Buda, a la dreta, 
el Lama anterior (un gran savi, ens 
van dir) i a l'esquerra una altra divi-
nitat del budisme. Repartits arreu tot 
d'instruments musicals, unes menés 
de trompetes i de tabals. 

Très o quatre monjos es preocupen 
que no ens falti res. La tassa havia 
de ser sempre piena de te. Tot just 
enretirar-la dels llavis ja te la torna-
ven a omplir. Però no pas d'un te 
semblant al que nosaltres coneixem: 
ni pensar-ho! Es tracta d'un te amb 
mantega t ibetà. És a dir, que potser 
en aquell ingrédient hi havia una mi
ca de te, però sensé tenir-ne gens el 
gust, ja que el que tenia era el de 
greix ranci de iac, que hi fiquen ge-
nerosament. Cal ser molt sofert per 
a empassar-se un tassa d'aquella in-
fusió. També ens van servir pastis-
sets a discredo, fets a base de greix 
de iac. Al final, txang i rasky a dojo. 
El txang és una mena de cervesa I el 
rasky un alcohol molt fort. Podria re-
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L'Everest, el c/m més alt del món, captât 

des de Kale Paher. Y 

cordar la ginebra. Finalment ens van 
treure el veil llibre del monestir per-
què hi signéssim i hl consignéssim 
la quantitat que donariem corn a al-
moina. Em vaig començar a sentir mi-
llor quan vam sortir al pati del mo
nestir, ja negra nit, i els estels es-
purnejaven. 

Durant quinze dies ens vam dedi
car a fer sortides d'aclimatació per 
les muntanyes que ens envoltaven. 
Solîem escollir cims fàci ls que no exi-
glen ni lus de la corda, ja que volîem 
evitar el més mînim accident. Gra-
dualment vam anar élevant le cotes 
de les nostres sortides, i aixi, pràc-
ticament, tots els membres de l'ex-
pedició vam aconseguir els 5.300 m. 

Mentrestant havîem fet arribar al 

campament base tot allò que no ens 
calia, amb uns quants sherpes encar-
regats de la seva custòdia i la seva 
conservació. 

L'etapa seguent ens va dur a Lo-
buche, a 4.900 m, on vam installar la 
nostra segona base d'aclimatació. 

Vam sortir tots els expedicionaris 
amb la resta de la càrrega. Els nos
tres portadors, aquest cop amb molts 
iacs, serpentejaven amb pas rapid els 
camins costeruts que duen a Lobu-
che. Entonaven càntics que es barre-
javen amb els mugits dels animals i 
els xiulets dels traginers. 

Els habitants dels pobles que tra-
vessàvem eren amables i hospitala-
ris. Molts ens oferien txang i patates 
cuites, que gairebé sempre eren la 

mar de bones. Recordava una mica 
perplex eis conseils del coronel Hunt 
als expedicionaris anglesos de l'Eve
rest, recordant les normes d'higiene 
que prohibien menjar i veure pels po
bles. No sabien pas el que es van 
perdre! Crée que tots eis Companys 
van agafar gust al txang, que és sens 
dubte un refresc sensacional, i no 
cree que faci córrer cap perill a un 
europeu, llevat d'una bona pít ima, si 
n'abusa fora mesura. 

Tot i que en vam trobar arreu, en 
aquest trajéete abundaven els objec
tes d'oracions. Una manera molt pe
culiar i diria que ben còmoda de re-
sar és la que practiquen els tibetans. 

«Oh-Mani-Padme-Un». Aquesta fra
se es grava repetides vegades a les 
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banderes que onegen al vent, o a les 
Moses del carni i en petits molins que 
es posen al riu, i que en fer voltes 
duen l'oració al pare que hi ha a la 
fior de lotus. La gent quan passa 
(sempre per l'esquerra) per les pe-
dres resadores repeteixen l'oració 
que vola cap al pare etern. 

Ens vam quedar una setmana a Phe-
riche dedicats a millorar la nostra 
aclimatació. Fruit de la cura que vam 
posar en aquest aspecte, fou que mes 
tard la salut del grup va ser excep-
cional i Lorente no va haver d'inter
venir en cap de nosaltres. Tota la tei
na, corn a metge, la hi van donar els 
sherpes: la majoria de les expedi-
cions que van a l'Everest compten 
sempre amb moites baixes a causa 
de les malaltles. L'unie contratemps 
que vam tenir fou la indisposició de 
Lusarreta (algun transtorn Intestinal) 
que va haver de baixar a Katmandu 
des de Pheriche. Després s'incorpo-
raria, ja refet, al campament base. Al-
xî, doncs, vam pujar a muntanyes fà-
cils amb alcades de 5.000 a 5.300 m. 

Pheriche és un Hoc tan bonic corn 
desagradable, situât en una vali llar-
ga i ampia sobre la quai s'alcen mun
tanyes bellîssimes. Sobre nostre, a 
l'esquerra, hi havia el Taweche, i a la 
dreta es retallava la llarga aresta del 
Nupse. Al fons de la vali emergia un 
tros del cim pia del Txo-Oiu. Aquell 
ambient és muntanyenc d'aliò mes: 
tenfem al davant aquells cims esvelts 
i élégants de que havîem sentit parlar 
tant i que haviem contemplât als lli-
bres. Però l' inconvénient és que la 
major part del dia el vent fueteja, 
amb abundants trossets de mica, tot 
el que troba al seu pas. Sembla que 
tingui predilecció pels ulls, i tot i les 
ulleres protectores sempre n'hi havia 
una particula que s'hi ficava i produïa 
molèstles la resta del dia. 

Vam deixar Pheriche i vam fer cap 
a Lobuche (4.900 m), on ens vam es-
tar dos dies, un de dedicat a pujar 
fins al campament base i l'altre a re-
posar. Lobuche és el darrer poblat 
que es troba carni de l'Everest. El 
componen dues cases que en realitat 
son corn dues petites fondes, en el 
sentit t ibetà de la paraula. Com la 

majoria de les cases, es tracta d'una 
sola peça feta amb pedres superpo-
sades i amb la teulada que descansa 
sobre una llarga biga transversal. Els 
intersticis entre pedra i pedra son 
tapats amb terra i fems de lac. Les 
fondes tenen sempre la matelxa dis-
tr ibuciô: sobre unes quantes caixes i 
obertes de front, s'exhibeixen els ali
ments que provenen de les darreres 
expedicions a l'Everest. Encara que 
era el primer cop que hi pujàvem, hi 
vam poder comprar llaunes que pro
veniez., de la nostra mateixa expe-
diciô! 

Al llarg d'un costat de l'habitaciô 
hi ha com una mena de seient de pe
dra que a la nit fa de llit, i a l'altre 
costat, sobre unes pedres, hi ha la 
cuina: no hi ha xemeneia i el fum 
surt per on pot. Les places d'aquests 
hôtels depenen de l'habilitât dels hos-
tes per a amuntegar-se. 

El darrer dia de la nostra estada a 
Lobuche, els sherpes van organitzar 
una gran testa. A la nit van encendre 
un gran foc i es van posar a ballar. 
Son danses en que la gent es posa 
en fila o bé en forma de ventall da
vant de la foguera i s'agafen de la 
cintura amb el que tenen al costat, i 
mouen els peus rîtmicament gairebé 
sempre amb passos cap endavant i 
cap endarrera, alhora que canten. Son 
cançons amoroses i religioses. Les 
dones sherpes també ballen perd mai 
no es barregen amb els homes, sinô 
que fan una renglera a continuaciô de 
la dels homes. La testa es va remu-
llar amb força txang i rasky i va du-
rar fins a les quatre de la matinada, 
ja que quan els tibetans es posen a 
ballar, la testa ha de durar cinc hores 
pel cap baix. 

El dia 25 de marc vam arribar al 
campament base on nevava amb for
ça. Ràpidament hi vam instaHar les 
tendes que ens haurien d'allotjar du
rant dos mesos llargs. Ho vam fer 
disseminadament i procurant aprofi-
tar al màxim tots els replanets exis-
tents sobre la gèlera de Khumbu ma-
teix, la quai es troba coberta de 
grans blocs de pedra. D'unes tendes 
a les altres hi havia mes de cinc mè
tres de diferèneia d'alçada. Al lô era 

un caos que vam procurar que fos 
com mes camode millor. L'endemà 
ens vam dedicar a organitzar el cam
pament i a observar detingudament 
la cascada de glaç i tractar de desco-
brir-hi la possible via d'ascensió. 

Els sherpes, molts dels quais ja ha-
vien participât a diverses expedicions 
a l'Everest, deien que era la vegada 
que havien vist la cascada en mes 
maies condicions, a causa de tractar-
se d'un any en que havia nevat poc, 
cosa que feia que els séracs esti-
guessin trencats i inestables. 

L'endemà va començar una dura 
lluita que ens hauria de tenir ocupats 
durant els vuit dies que ens va cos
tar d'arribar al camp I. El lector, que 
hi deu entendre, en muntanya, es pot 
fer idea de la dificultat que comporta 
pujar per la cascada I buscar una ruta 
com mes segura millor, si té en 
compte que entre el campament base 
i el camp I h¡ ha només 600 metres 
de desnivell per als quals calen vuit 
dies. Després, un cop ben equipada i 
nosaltres ben aclimatats, la passà-
vem amb quatre hores encara no. 

Considérant que les expedicions 
que ens havien precedit havien sofert 
molts accidents en el pas de la cas
cada, vam prendre la precaució que 
no hi passés ningú a partí de les onze 
del matí. 

El primer incident va sorgir quan el 
nostre sirdar, és a dír, el cap dels 
sherpes, ens va dir, en arribar al cam
pament base, que no se'n pensava 
moure, que no pensava passar la cas
cada... perqué ho havia promès a la 
seva dona i als seus pares! Vam in
tentar que entrés en rao dient-li que 
dif íc i lment podría dirigir els sherpes 
i manar-los del camp base estant. 
Vam insistir que ens conformàvem 
que anés només fins al camp II, ja 
que créiem que era on la seva feina 
podria ser út i l . S'hi va negar rodona-
ment. Lhakpa Tenzing, que així es 
deia el sirdar, ha estât un gran sher
pa. N'havíem tingut noticia i l'any 
1972 haviem contractât els seus ser-
veis i li haviem encarregat que tr iés 
els sherpes a gust seu. Un any abans 
de l'expedicíó el vam fer venir a Vi
toria per tal de concretar-ho tot bé. 
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El grup expedicionari base, a 4.200 mètres 

d'alçada. Y 

te 

Però mentrestant vam tenir la mala 
sort que Lhakpa tes el cim de l'Eve
rest amb els italians l'any 1973 i ja 
no volgués saber res mes de la mun-
tanya i els seus possibles perills. 

No vam tenir mes remei que cedir, 
altrament hauriem tingut problèmes 
mes greus.- Lhakpa es va quedar al 
campament base i vam nomenar un 
segon sirdar, Tsering Nangial, perquè 
el suplîs al camp II. 

Malgrat tot, amb'el camp I installât 
a 6.100 mètres, la nostra moral era 
excellent. Mes d'un cop, travessant 
el laberlnt de séracs, després de tot 
un matî fent carni en una direcció, 
ens trobàvem que la progressió era 
impossible. Calia, aleshores, girar cua 
I intentar-ho per un altre Hoc. Sabïem 
que això era normal ja que, per exem
ple, a l'expedició internacional, en la 
quai se suposa que prenien part els 
millors alpinistes del mon, el pas dels 
séracs els va costar dos dies mes 
que a nosaltres i a l'imponent exèreit 
italià, amb l'ajuda d'helicòpters, un 
mes. 

El mateix dia d'arribada al camp I 
vam tenir un incident amb els sher
pes: volien un altre sac de dormir, i 
si no, no treballaven. Se'ls digue que 
el que els haviem donat era igual al 
nostre (molt bo) i que nosaltres no

mes en teniem un. N'hi havia uns 
quants de reserva per ais camps su-
periors. Perd ells no cedien, la dis-
cussió es va allargar hores i al final 
vam decidir que amb un en tenien 
preu, i que qui no hi estigués d'acord, 
que aquella tarda mateix tornes l'e-
quip i que abandones l'expedició. Es-
tàvem disposats a perdre uns dies i a 
buscar mes sherpes a Namche Bazar. 
Els sherpes van fer causa en cornu, 
ni van tornar l'equip ni van treballar, 
i es quedaven a viure al campament 
base fins que entréssim en rao: la 
seva rao. Després d'una altra aspra 
discussió, vam haver de claudicar. 
Corn que no teniem mes sacs, els 
vam pagar 500 rúpies per cap en con-
cepte de segon sac de dormir i així 
es va acabar l'aldarull. 

Vam equipar la cascada de glaç a 
consclència, amb gairebé 1.500 mè
tres de corda fixa, 60 mètres de ponts 
i algunes escales. Després, així que 
anava transcorrent l 'expedició, la cas
cada s'anava transformant, canviant 
d'aspecte i de ruta a seguir. AI final 
haviem coHocat mes de 100 troncs de 
fusta per tal de passar esquerdes. 
Els sherpes, en aquest aspecte, son 
exigents, i si no ho veuen équipât a 
gust seu, no passen. 

La coma Oest o cire Oest podria 

ser un Hoc fins i tôt plàcid, si no fos 
per les allaus que es precipiten per 
totes dues bandes de la vall. A cops 
dels mateixos contraforts de l'Eve
rest, i altres de la cresta que va del 
Lhotsé al Nupse llisquen grans mas
ses de neu i glaç que en ocasions 
arriben a travessar la vall d'una ban
da a l'altra. Una d'aquestes allaus, per 
sort de neu pois, va caure sobre Villar 
i Kirch i me'ls va rebolcar de valent. 
Sort que l'havien vist baixart i van 
poder correr uns mètres i sols els va 
enxampar el seu cestat de pois. Tam
bé l'equip de cine, amb Alfonso Alon
so, foren embolcallats per una gran 
allau de neu pols entre els camps I 
i II. 

La ruta que va del camp I al II no 
presenta grans dificulatats, pero fou 
laboríos de trobar el bon camí a cau
sa de les grans esquerdes transver-
sals de la coma Oest. Amb tot, vam 
aconseguir d'arríbar al camp II al pri
mer intent. Contràriament a la majo-
ria de les expedicions que aconse-
guien de forçar el pas per la dreta 
del círc, nosaltres ho vam fer per 
l'esquerra, a causa de les esquerdes 
del cantó dret que hauríen exigit mes 
ponts del compte. La nostra ruta, pe
ro, tenia l' inconvénient de passar 
massa a prop del controfort oest de 
l'Everest, amb el perlll de les allaus. 
Fou aquí, justament, on una d'aques
tes allaus va arreplegar Kírch i Villar. 
Després d'aquest contratemps inten-
tàvem evitar aquest pas perillos pero 
vam veure que al capdavall no teníem 
mes remei que exposar-nos-hi. 

Vam installar el camp II a 6.400 
metres, una mica mes amunt que el 
dels italians del 73. El camp II o base 
avançada, és el lloc que, després 
d'una completa aclimatado, passa a 
ser el campament base. Així , el vam 
arranjar tan cómodament com vam 
poder i hi vam instaltar una tenda 
menjador igual que la que teníem al 
campament base ¡ hi vam fer pujar 
un cuiner i tot. 

A partir de l'arribada al camp II ens 
marquem tres objectius: 1. Proveir el 
lloc adequadament, utilitzant els sher
pes de la millor manera possible. 
2. Millorar a partir d'aquell lloc la nos-
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La cascada de glaç, a 6 000 metres, 

punts clau de la ruta de l'Everest. 
un dels 

tra aclimatació. 3. Considerar l'indret 
com a base per a la installació de 
nous campaments. 

Tots els expedicionaris vam ter 
una colla de viatges a la base avan
cada i a partir de la segona pujada 
es notava amb satisfaccio l'adaptacló 
cada cop més òptima a l'alcada. 

Vam installar el camp III a 6.950 
metres el dia 13 d'abril. Talment com 
al camp II, hi vam arribar al primer 
intent ja que el carni entre aquests 
dos camps és el trajecte més fàcil 
de l'ascensió a l'Everest. L'unica di-
ficultat digna d'esment és el fet d'ar-
ribar per primer cop als 7.000. Ens 
preocupava solament el campament 
en si, ja que no hi havia l'alternativa 
de coHocar-lo a cap més Hoc. Era sota 
el Lhotsé, del qual cauen allaus so-
vint, que ho escombren tot, i que po-
dien agafar el campament. Els sher
pes en diuen «el camp malei't de 
l'Everest», ja que s'hi han produì't ac-
cidents per allaus en nombroses ex-
pedicions. 

Al cap d'uns dies, i mentre cine 
sherpes dormien, una compacta allau 
de glac va passar arran del campa
ment i va trencar una de les tendes, 
que per sort era buida. Els sherpes, 
encara que era de nit, alguns en es-
tat d'histerisme, van aparèixer a la 
base avancada. Volien abandonar. 
L'endemà, quan ja gairebé els haviem 
convencut que no era probable que 
tornés a passar, l'allau més gran que 
veuriem en tota l'expedició. es preci
pitava en aquell moment en tota l'am-
plada de la paret del Lhotsé i passa
va i cobria les tendes del camp III. 
Érem tots a la base avancada des 
don es veia completament el Lhotsé 
i el camp III. Semblava que l'allau ar-
ribaria on érem nosaltres ja que mal-
grat la distància que ens en separava 
(cosa de quatre quilòmetres) la mag-
nitud de l'allau era inquietant. Hi va 
haver uns moments de confusici i em 
va ter l'efecte que en veure allò els 
sherpes no voldrien saber res més de 
l'expedició i tornarien a casa. Per 
sort, l'allau era de neu pois i com per 
art d'encantament al cap d'uns mi-
nuts, quan es va aclarir el nùvol de 
neu, vam veure sorgir la linia negra 

que formaven les tendes del camp 
afectat. És indubtable que si l'allau 
arriba a ser més densa i enterra el 
campament, no hauriem tingut pas ar
guments per a retenir els sherpes. 
A més, en aquell moment, teniem 40 
botelles d'oxigen al camp III. Inévita
blement, hauria estât la fi de l'expe-
diciô. 

En la feina d'obrir traça i anar équi

pant la ruta cap a dalt ens anavem 
tornant tots els membres utils de 
I'expedicid. 

Dos sherpes, i Felipe Uriarte i jo, 
despres d'haver dormit al camp III, un 
mati vam atacar per primer cop la 
cara del Lhotse. Un dels sherpes no 
es trobava en «good conditions*, que 
vol dir que aquell dia tenia mandra i 
es va quedar a la tenda. Vam carregar 
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l'altre sherpa amb tôt de cordes i uns 
claus de glaç que pensàvem posar a 
la paret. Havíem decidit experimen
tar l'equip d'oxigen i vam posar una 
botella d'oxigen a la motxilla. Al cap 
de poc deixàvem la botella i la mot
xilla a la neu, ja que pujàvem relati-
vament bé, tôt ¡ trobar-nos per da-
munt dels 7.000 mètres. 

Possiblement fou aquell dia un dels 
que m'he trobat a la muntanya mes 
de gust. Allô era corn escalar ais Alps 
per un terreny desconegut, cercant la 
linia mes dèbil de la paret, en que 
tots els recursos I l'experiència acu-
mulats amb molts anys de práctica 
de la muntanya es posaven en joc. 
Ras ¡ curt, era realitzar-se al màxim 
en l'escalada, tal com la dificultat 
exigía. 

Una expedició a l'Himalaia és una 
cosa molt complexa. Sovint els pro
blèmes s'han de resoldre d'una ma
nera no gaire ortodoxa (escales a la 
cascada de glaç, cordes fixes, una 
muniô de sherpes, plans ajustats de 
transport i moviment de gent, etc.), 
cosa que pot no encaixar amb la idea 
0 l'idéal de I alpinista que va a la 
muntanya a buscar la tranquillitat, la 
realització plena amb les sèves pro
pies forces i recursos d'una gran as-
censió i tôt un seguit de sensacions 
que sembla que no es poden trobar 
en una expedició pel nombre de gent 
que hi intervé. Amb tôt , cal no alar-
mar-se'n, car al llarg de Testada a la 
muntanya (galrebé quatre mesos), hi 
trobes moments tan bells i intéres
sants que penses que aquesta mane
ra de fer muntanya és la mes bonica 

1 suggestiva. A part de totes aqüestes 
consideracions, hom podría pensar 
que la nostra expedició era gran. 
Dones no. D'ençà que els anglesos 
van fer l'Everest el 1953, nosaltres 
érem el grup mes petit que hi anava. 
Els italians, per exemple, eren 64 es
caladora i mes de 100 sherpes. Els 
japonesos eren 42, els americans 26 
i així la majoria dels altres. Per tant, 
la nostra expedició es podía conside
rar com a lleugera en un atac serios 
a la muntanya mes alta de la terra. 
Hi anàvem amb el mínim imprescin
dible. 

Aquest primer dia al Lhotsé érem 
très de colla. Els altres eren més avall 
acumulant material I queviures a la 
base avançada. La dificultat del nos
tre trajecte era considérable i maldà-
vem per avançar amb rapidesa, cer
cant una ruta lògica que menés al 
camp IV. Penma, que aixi es deia el 
nostre sherpa, no semblava que s'ho 
prengués amb tanta alegria com nos
altres, ja que malgrat ser un dels 
sherpes més forts de l'expedició, la 
seva tècnica era més aviat rudimen-
tària, i un pareli de copsse'ns va que-
dar penjat de la corda. Li vam dir que 
no s'hi amoïnés, que ja equipariem 
millor la paret I hi podria pujar més 
fàci lment. 

El carni escollit sortejava com po-
dia els grans séracs de la base de 1a 
paret, però, amb tot, el pendent era 
molt fort. Recolzats a les puntes del 
davant dels crampons procuràvem 
clavar tan poc com podîem i al final 
de cada llarg f ixàvem, en una clavi-
lla, la corda que anàvem tirant cap 
avall. 

Eren les très de la tarda quan vam 
decidir tornar al camp III. Aproxima-
dament haviem fet la meitat del re-
corregut fins a l'indret on volfem 
muntar el camp IV. Vam baixar ràpi-
dament lliscant per les cordes fixes i 
fins i tot vam modificar la ruta évi
tant uns flanqueigs complicats. Fou 
un magnifie dia de muntanya. Aquell 
dia ens haviem realitzat com a alpi
nistes, teniem la satisfaccio d'haver 
fet un pas important per a la con
questa del cim. L'endemà ens relle-
varien uns companys. L'equip huma 
funcionava perfectament i tot feia 
pensar en Tèxlt final de l'expedició. 

Vam trobar el company Landa al 
camp III, que havia observât la nos
tra escalada i opinava que anàvem 
per bon carni. 

L'endemà Felipe Uriarte va tornar 
amb Landa a la cara del Lhotsé, ja 
que confiava en les sèves facultats. 
A mi em va semblar que traballar de 
valent dos dies consecutius per da-
munt dels 7.000 mètres i sense oxi-
gen no pot ser bo i vaig decidir bai
xar al campament base. 

Vaig dur a terme el trajecte del 

camp III al campament base força 
rapid, cosa de tres hores, i vaig ex
perimentar aquest plaer que es troba 
en l'escalada solitària. Tot de refle
xions t'hi ballen pel cap. Anar sol 
concentra més i s'assimila millor la 
vivencia del moment. La muntanya 
és més bella, hi ha més colorit, és 
més gran... A la cascada de glaç vaig 
trobar els companys Cortázar, Fer
nández, Domingo, Alfonso i l'equip 
de cinema que captaven uns plans. 
Mai la cascada no m'havia semblât 
tan gran, tan enorme, tan bonica... I 
si em passava res, ara que estic sol? 
Algún serac ¡noportú! M'agafa por i 
un cop arribo al campament base ex
perimento una gran satisfaccio, un 
gran relaxament, el cansament... És 
com el plaer d'un vailet que ha fet 
una entremaliadura sense que l'hagi 
vist ningú. 

És ridfeul que un es pugui sentir 
de gust al campament base. Però al 
cap d'uns quants dies pels alts, un 
troba a faltar aquest indret inhóspit i 
desagradable que constitueix la pila 
de rocs on hi ha muntat el campa
ment. Amb tot, quan en fa més de 
quatre que un s'hi està, la monotonia 
és tan gran que un ja té ganes de 
tornar cap a dalt. Cai pensar que el 
nostre camp de repòs i recuperació 
estava installât a 700 metres més 
amunt que el Mont-Blanc i que les 
comoditats hi eren minimes... 

Les coses, per dalt, anaven bé. Al 
tercer intent, Kirch i Villar arriben al 
camp VI. Pensàvem que installar el 
camp V, el del coll Sud, seria més fá
cil, ja que no s'hi preveien tantes di
f icul tá is. Dues cordades, la de Gallar
do i Abalde i la de Lorente i Olaza-
goitia ho intenten. Arriben al camp IV 
i quan van a sortir cap al coli Sud i 
tot sembla que vagi sobre rodes, el 
temps fa un canvl sobtat i s'han de 
retirar enmig d'una gran nevada. Fins 
ara havíem tingut un temps magnifie, 
llevat del vent que bufava amb força, 
però la ruta que seguiem cap al coli 
Sud, és molt protegida i Taire no ens 
afectava. Es va intentar de nou arri
ba al coli Sud, però sense èxit . Ne-
vava molt i la cara del Lhotsé va es-
devénir perillosa. Vam decidir espe-
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rar que milloressin les condlcions, i 
mentrestant vam continuar acumulant 
material al camp III. 

Al camp d'una setmana el temps va 
millorar de nou i Villar, amb tres 
sherpes, va installar el camp al coli 
Sud. HI havia un gran optimisme a 
l'expedició. Semblava que teníem ja 
l'Everest al nostre abast, fins i tot 
sabent la duresa d'aquest muntanya, 
que no cedeix sino davant l'energia 
i la tenacitat sense desmai. Ho sa-
bíem i ho acceptàvem. 

Fins al coli Sud, en el primer intent 
al cim que dúiem a terme Felipe 
Uriarte i jo, l'escalada va transcórrer 
sense historia. Les coses s'havien fet 
bé i el carni estava perfectament pré
parât, cosa que ens permetia de pujar 
sense ni tan sols encordar-nos. De 
dalt a baix de la cara del Lhotsé s'ha-
via installât una corda fixa i amb l'a-
juda de «jumars» pujàvem relativa-
ment còmodes i segurs. 

El dia de la nostra ascensió al 
camp IV es va presentar relativament 
bo, encara que el vent bufava amb 
força. Ens vam disposar a sortir, des
prés d'ajustar les mascares d'oxigen 
als nostres sherpes. No em sabria 
estar de dir, aquí, que els sherpes 
que ens acompanyaven eren magni
fies. Malgrat els greus problèmes 
que la seva actitud ens va plantejar 
en el transcurs de l'expedició, tot i 
que ens fem carree de la seva posi-
ció i que no es podien mirar el nos
tre objectlu amb els mateixos ulls que 
nosaltres, i de les martingales que 
s'inventaven per tal de no complir 
amb els seus compromisos, cal dir 
que vam tenir el consol que a partir 
del camp III vam començar a veure 
la seva efectivitat. En aquella alçada, 
la voluntat no ens obeïa, ens ajèiem 
a les tendes sense ànim de moure ni 
un dit. Els sherpes ens feien el men-
jar, ens preparaven la tenda i, només 
calia indicar-los-ho, perqué ens cal-
cessin els crampons. En aquest sen
tit foren magnifies. 

Set dels nostres sherpes mes forts 
i mes volenterosos ens van acompa-
nyar fins al camp VI. Dos tenien el 
mateix nom, Lhakpa Tsering, els altres 
eren Gyirmi Nagal, Gyirmi, Tsong Rin-

zing, Penma i Nima Sange, aquest 
darrer és un lama (com una mena de 
bisbe). 

Uriarte I jo els vam fer entendre 
que el pes que duien era l'imprescin-
dible que calia pujar al camp VI per 
tal de Mancar l'atac al cim. Si en fa
llava cap, Tintent no es podria dur a 
terme. 

Després de llargs i lents prepratius 
abandonem el coli Sud carni del 
camp VI. Anem cap a un dreta canal 
de glaç que hi ha més a l'esquerra 
del carni seguit per Hillary i per les 
altres expedicions que han fet l'Eve
rest. La nostra ruta evitava tant com 
podia l'aresta sotmesa a les fuetades 
del vent. La successió de canals i de 
ressalts de roca per on vam passar 
era molt més protegida que no I'ares-
ta nua, cosa que segurament va fer 
possible que arribéssim a instaHar el 
camp VI. 

La dificultat d'aquest trajéete era 
considerable, a la qual cosa cal afe-
gir la malaptesa amb qué ens mo-
víem. A partir del Camp V ja no es 
pot equipar la muntanya, i el que en 
muntanyes més balxes, com ara el 
Pirineu o els Alps, hauria estât una 
agradable grimpada, de 8.000 a 8.500 
metres aquesta mateixa dificultat és 
una cosa en que cal fer molta atenció 
i que exigeix grans esforços. Quan 
es tractava d'escalar sobre neu la 
cosa anava relativament bé, però 
quan ens havíem de ficar per la roca 
(esquistos molt descompostos), la 
inseguretat era molt gran. Amb tot, 
em sembla que vam pujar rapids i se
gurs. Els nostres aparells d'oxigen 
funcionaven perfectament (dos litres 
per minut) i la nostra forma física 
cree que era magnífica, cosa que ens 
donava una gran moral. Tot i anar per 
un terreny perillos i una mica dif íci l 
(la roca devia ser de tercer grau) no 

ens vam assegurar sino en compta-
des ocasions, i vam fer gairebé tot el 
trajéete caminant alhora. 

Gairebé sense adonar-nos-en a la 
meitat del camí es va posar a nevar 
i la visibilitat era redu'ida. Però vam 
continuar amb l'esperança que Ten
derne t indríem bon temps. 

A les quatre de la tarda vam fer 

cap a Taresta on vam instaHar la nos
tra petita tenda (8.530 m d'altitud). 
Havîem sortit a dos quarts de dotze 
del coll Sud, i per tant haviem esca-
lat a raó de 125 metres de desnivell 
per hora, velocitat molt considerable 
en aquella alçada i que confirmava la 
nostra bona forma fìsica. 

Un mica més avail d'on érem vam 
poder veure restes i botelles buides 
d'oxigen de l'expedició italiana de 
l'any anterior. 

Vam instaHar la tenda al fil de Ta
resta mateix. Tot just arribats, els 
sherpes ens van fer una plataforma 
a cops de piolet i se'n van tornar 
avail. Els vam veure baixar amb una 
certa recança. Ens quedàvem sols del 
tot. L'endemà podria ser un gran dia. 
Però no, fou el dia més trist de la 
nostra vida de muntanya. Per tal d'es-
talviar oxigen ens vam treure les 
màscares i vam començar a armar la 
tenda que ens havia de proteglr del 
fred d'aquella nit. Sense oxigen ens 
moviem molt feixucs i hi vam esmer-
çar unes dues hores. A hora foscant 
el temps va millorar, els nuvols es 
van obrir i encara que feia molt de 
vent teniem l'esperança que a la nit 
minvaria. Érem com dues formigues 
arrapades en un pastis de nata pun-
xegut. En treure el cap d'on érem, el 
vessant nord, en un salt vertical de 
gairebé très mil metres, moria a les 
morrenes de les geleres tibetanes, i 
més enllà una pianura verda, atraient. 

Des del camp VI no es veu el cim 
de l'Everest, ja que queda amagat per 
l'antecim sud. El terreny que vèiem 
fins alti semblava fàci l . 

La mateixa aresta on érem s'eleva
va suaument fins a un curt ressalt 
més inclinât que duu al mateix cim 
sud. D'alli fins al cim de l'Everest sa-
biem que només hi ha un petit pas 
de certa dificultat i es podia asse
gurar a simple vista que el trajecte 
que haviem fet fins al coli Sud era 
molt més costerut. En aquells mo
ments no dubtàvem gens ni mica que 
Tenderne arribariem al cim. L'euforia 
ens dominava. 

A dos quarts de très de la mati-
nada, quan ens vam despertar el vent 
sotraguejava la tenda, tot i que esta-
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El camp V al coll Sud, a 7 987 metres 

d'altitud. T 

va molt protegida (com ficada dins 
d'un forat) i que era molt solida. Vam 
dormir amb oxigen i els nostres 
equips d'abric van respondre perfec-
tament a la baixa temperatura. Jo em 
creia que al camp VI no dormia nin-
gú. La nostra nit fou molt suportable. 

Cap a dos quarts de quatre vam 
fer el primer intent de sortir cap al 
cim. Em va caure mig món al damunt 
quan em vaig adonar que ni em podia 
aguantar dret al costat de la tenda. 
La cosa mes absurda és que la nit 
era magnífica, totalment serena i no 
es veia cap núvol. Pero un vent for-
t íssim baixava del cim sud i arros-
segava aquesta característica polse-
guera de neu i trossets de glaç que 
gairebé sempre es veu que surt de 
l'Everest. 

Amb tôt, com que encara era molt 
aviat, vam conservar l'esperança que 
el vent minvaria. Tôt fou endebades. 
Fins a prop de les onze del matí que 
vam estar espérant una situació mes 
propicia, alio no feia sino empitjo-
rar. No vam tenir la mes mínima opor-
tunitat ni tan sois d'intentar-ho. Era 
impossible posar-se dempeus. Avan-
gar cap al cim era una utopia! Vam 
optar per Túnica cosa que podíem 
fer... 

Al cap de poc d'haver començat a 

baixar, va aparèixer la boira i es va 
posar a nevar. Allò seria el principi 
d'un calvari que duraría fins que, al 
cap de tres dies, arr ibaríem, al limit 
de les nostres forces, al camp II. 

Només ens haurien calgut quatre 
hores de bon temps per a arribar al 
cim, que és el que triguen més o 
menys els escaladors que hi han pu-
jat. Per només quatre hores, quan 
dúiem tres mesos treballant inin-
terrompudament. No em semblava 
just. L'esforg físic, el treball i totes 
les altres coses que cal fer per a 
l'ascensió a l'Everest, ja estaven gai
rebé realitzats. 

Que no aconseguíssim el cim en 
aquella ocasió ens va representar un 
cop mortal. Però no volia dir que tot 
s'hagués acabat, ja que encara era 
aviat (13 de maig) i h¡ havia els al
tres companys i material per a dos 
assalts més. Pensàvem que ells hi 
pujarien sí teníen una mica més de 
sort que nosaltres. 

Per tal de facilitar els nous assalts 
vam creure oportú de deixar-ho tot al 
camp VI, perqué així hi hauria prou 
material sense nécessitât que hi pu-
gés cap més sherpa. Costa molt de 
situar una sola càrrega a 8.530 me
tres. 

Així és que vam emprendre el des

cens molt conscientment, sense oxi
gen, sense sacs de dormir, sense res. 
Parlar de com ho vam passar mala-
ment per a arribar al coll Sud cree 
que és innecessarí. Només diré que 
el que el dia abans ens havia costat 
quatre hores i mltja de pujada, de 
baixada ens en va costar vuit. 

Esperàvem que dos deis sherpes 
que ens havien acompanyat al camp 
VI ens esperessin al coli sud amb 
sacs de dormir. Així els ho vam or
denar però es veu que no ens van 
entendre. Ja eren a la base avangada. 
Contràriament, quan hi arribàvem 
completament exhausts, van aparèi
xer tres sherpes que duien menjar i 
oxigen. Ens van dir que encara que hi 
arribéssim molt de nit, ens ajudarien 
a baixar al camp IV. Allò era impossi
ble, ja que no ens podíem aguantar 
drets. Necessitàvem jeure. Vam re-
bre un cop molt dur en adonar-nos 
que no hi havia ni tan sols un sac de 
dormir al nostre campament, i només 
les terribles ganes de viure que un té 
quan les coses es posen malament, 
ens van fer reaccionar amb lucldesa. 
Vaig manar ais sherpes que desmun-
tessin una tenda per tal de poder-nos 
tapar durant la nit. Ens quedaríem a 
descansar allí i baixaríem Tenderne, 
Els sherpes se'n van anar al camp IV. 
Vam passar una nit horrible, inter
minable. Uriarte i jo ens alternàvem 
cada mitja hora per tal d'inhalar oxi
gen amb Túnic aparell de que dispo-
sàvem. Quan ho fèiem experimentà-
vem un cert benestar, però quan ens 
quedàvem sense, el fred i el cansa-
ment ens turmentaven de valent. 

El dia següent fou dolent i durant 
la nit havia nevat torga. Encara que 
de baixada (també sense oxigen) el 
fet d'haver d'obrir traga va tornar a 
posar a prova el nostre organisme. 
En condicions normals i per la corda 
fixa que hi havia instaHada es pot 
baixar la cara del Lhotsé en cosa de 
cine hores. A nosaltres, arribar al 
camp IV, just a la meitat de la paret, 
ens en va costar gairebé set i també 
hi vam arribar forga esgotats. Vam 
comunicar amb la base avangada i rio 
creien el que els deia: no hi havia 
sacs, tampoc, allí. La culpa era meva. 

447 



Arribada al camp. VI, a 8.530 mètres, alçada 

maxima aconseguida per l'expediclô. y 

En la comunicaciô del dia anterior 
des del coll Sud m'havla l imitât a dir 
que no haviem pogut pujar i que no 
s'amoïnessin, que estàvem perfecta-
ment bé, que baixariem l'endemà. No 
els havia dit res ni dels sacs, ni de 
l'oxigen, ni de corn ens trobàvem ma-
lament. Aleshores els vaig demanar 
que fessin pujar algun sherpa corn 
fos perquè ens ajudés a baixar i ens 
obris traça, ja que si continuava ne-
vant dubtava que arribéssim a baix. 
Vam passar una altra nit infernal i 
fregant-nos els dits dels peus fins 
que es va fer de dia. Uriarte ténia 
dos dits de la mà gelats. 

De bon mati van pujar quatre dels 
nostres magnifies sherpes (havien 
sortit a les quatre de la matinada del 
camp II). La situaciô va canviar per 
complet, vam beure molt (feia dos 

dies que no ho fèiem) i jo fins i tôt 
em vaig fumar a mitges amb un sher
pa l'unie cigarret que duia. 

Al cap d'uns dies del nostre des
cens, Gallardo i Abalde formant una 
cordada, i Kirch i Villar formant-ne 
una altra, aguanten una cosa de no 
dir al coll Sud en el seu intent d'ar-
ribar al cim. Per tal d'aconseguir-ho 
s'havien situât mes de 30 homes, en
tre expedicionaris i sherpes, a 8.000 
mètres d'altitud. Gallardo, amb els 
seus quatre dies amb les sèves nits 
al coll Sud és l'home que ha viscut 
mes temps a 8.000 mètres d'altitud. 
Els primers fronts del monsô van fue-
tejar impetuosament aquestes dues 
cordades. Fou la fi de la nostra aven
tura. El cim s'havia quedat a 320 mè
tres de nosaltres. 
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El XVII Rallye d'Esquí 
per: Conrad Blanch 

Em poso a escriure aqüestes rat-
Iles amb l'amie Josep Casanelles, 
quan encara viuen en nosaltres les 
imatges i sensacions d'una nova edi-
ció del Rallye d'esquí, la XVII, que 
per la presencia d'un equip italià, po-
dem dir que ha estât també la VI in
ternacional deis Pirineus. Desordena-
dament, sens acudeixen moites co
ses que voldríem comentar-vos. 

Ouan ens vàrem decidir a dur a 
terme l'organització d'aquest Rallye 
ho férem amb la ¡Musió de poder ofe-
rir un itinerari d'aquells que tantes 
vegades ens volten pel cap, amb la 
particularitat que ara seria realitzat 
per altres companys que practiquen 
Tesqui de muntanya. 

És dif íci l escollir una regió que 
pugui alhora reunir l'atractiu d'una 
descoberta, tingui una categoria mun-
tanyenca i, donat el cas que només 
disposàvem d'un dia de rallye, no 
tos excessivament llunyana. El Mont-
sent de Pallars va èsser el nostre 
punt de referencia. En successives 
sortides, prenent com a base la vali 
de Cabdella i la de les bordes ,de 
Llessui, vam fer diferents recorreguts 
amb la intenció de cercar el que fos 
mes adéquat. No és faciI marcar un 
itinerari i un horari amb molta an-
telació, quan Testât de la neu con
diciona en gran part la prova, però ja 
que els programes urgeixen no cai dir 
que ens mullarem en els dos aspec-
tes. Com que volíem assegurar-nos 
que realment era just el temps as-
senyalat, la mlllor manera era fer el 
recorregut el dia abans. Això, era 
també el motiu que ens permetria 
gaudir de tot l'itinerari que l'endemà 
farien els equips. Quan retornàvem 
segurs de la nostra elecció ens comu
nicaren que el telecadira de Llesui 
s'havia espatllat, fet que volia dir que 
la idea de donar la sortida a l'estació 
superior amb bona neu des del co-
mençament, ja no era possible. Do-
nant-hi voltes I com que sols faltava 
una estona per a donar les instruc-
cions als equips, decidiem el recorre
gut definitivament. Això, encara que 
ho sembli, no era improvisació, sino 
voler ajusfar tota la prova a les con-
dicions en què realment es trobava la 

muntanya. En moites de les curses 
que es fan fora de casa nostra, fins 
i tot el mateix dia es va modificant 
l'itinerari adaptant-lo a les condicions 
cl imatològiques i tècniques. 

La concentració dels equips ha es
tât aquesta vegada en un hostal de 
Sort. De matinada, els participants es 
lleven i amb cara de son van reu-
nint-se per prendre alguna cosa ca-
lenta. Es va deixant l'hostal i els cot-

xes s'adrecen a l'aparcament de l'es
tació d'esqùi. Hi ha els de la tele-
visió que volen fer una f i lmació; no 
cai dir que tenen la seva felna quan 
els diem que pugin uns metres per 
trobar la neu, des d'on es donare la 
sortida. Tot s'arregla. Són les set del 
mati quan surten els tres primers 
equips. En periodes de dos minuts ho 
faran els altres fins a un total de 
vint-i-u. 
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El temps acompanya la prova, ja 

que un dia no massa fred ni c a l o r ó s 

la fa rà mes agradable. Ja des de la 

sortida es pot entreveure el cim del 

Montsent de Pallars, que sera pas 

obligat de tots els equips. L 'ascens ió 

és dura, un desnivell de 1400 m ho 

scredita, pe rò hi ha ganes de fer-la. 

D e s p r é s d'un llarg e s f o r ç . samba al 

coli de Triador. Ara, l'itinerari conti

nua per uns Horns que gradualment 

s'enlairen per anar a cercar les ro

ques situades sota el Montsent. El 

sol c o m e n ç a a escalfar, la v i s i ó co-

m e n ç a a èsse r amplia, sembla que 

marxem per un mirador collocat en 

aquesta carena. Cai treure's els es-

qu ì s . Ara, per una canal f o r ç a dreta, 

sortirem ja a la cresta i tot seguint 

el seu fil arribarem al primer cim de 

la Jornada, el Montsent de Pallars 

(2881 m). Els controls han passâ t la 

nit dalt del cim. Una tenda de bivac 

al costat de la cornisa ens fa rà pen

sar per un moment que ens trobem 

en una regio alpina. 

Un temps de n e u t r a l i t z a c i ó és ben 

rebut per tots els participants. La 

vista és ara completa. Cabdella, Es-

tany Gento, Subenuix. Peguera, Mont-

roig... valls i cims es van oferint als 

nostres ulls. És el moment agradable 

que ens recompensa l ' es fo rç i ens 

vincula m é s a la muntanya. Però hem 

de continuar, un primer descens sen

se esquis ens portare a la collada 

d'Entremonts, des d'aci és millor pu-

jar uns metres per guanyar un Mom 

on ja ens podrem posar els esquis. 

En un instant serem sota la collada 

de Coma d 'Espòs , que davant nostre 

sera un punt obligat de l'itinerari. 

Pujada suau fins a aquest pas, on hi 

ha un control que a c o n s e l l a r à als 

equips, segons el temps realitzat. la 

possibilitat d ' acens i ó al cim faculta-

tiu de les Picardes, que al fons de la 

vali s'enlaira complaent. Des de la 

collada de Coma d 'Espòs ve ara un 

bonic descens que f i n a l i t z a r à en el 

clot de Maineres, on ja es c o m e n ç a 

l ' ascens ió de les Picardes, per unes 

comes molt franques que afavoreixen 

la p r o g r e s s i ó . Assolir un cim amb els 

esquis als peus, és sempre un dels 

millors estimuls de l'esqui de mun

tanya. A les Picardes (2880 m) , cim 

facultatiu d'aquest Rallye, es reali

zará aquest desig. De nou un temps 

de n e u t r a l i t z a c i ó , f a c i l i t a r á la recupe

rado dels participants i la contem

plado des d'una altra perspectiva 

dels massissos i cims que envolten 

la r e g i ó . Ara si, el descens és defi-

nitiu, primer per unes bones pales i 

d e s p r é s al llarg del torrent de Beras-

ti, els equips es presentaran ràp ida-

ment a l'arribada situada a l'acaba-

ment de la neu. C a l d r à baixar encara 

una estona fins a arribar a les Bordes 

de Llessui, on un servei de jeeps re

t o r n a r á la gent al punt inicial. 

Com és norma i t r a d i c i ó , el dinar 

de germanor no hi ha de faltar, com-

plementat igualment amb diferents 

intervencions oratories, i per fi amb 

la lectura de la c l a s s i f i c a c i ó I repar-

timent de medalles. 

No voldriem que el Rallye hagués 

es tâ t una cursa, sino una prova de 

companyonia, amb la quai s'ofereix 

la descoberta d'una,regio i que din-

tre un temps total, cada equip pot 

fer el carni al ritme m é s convenient. 

Tot i aixi, moites vegades s'accelera 

el ritme de la prova donant-li un cai-

re massa competitiu. Sigui com si-

gui, l'itinerari s'ha fet, la neu i el 

bon temps ens han ajudat, i n o m é s 

ens resta dir que un cop m é s , gracies 

a la col - laboració de tots ha e s t â t 

possible la r e a l i t z a c i ó d'aquest Ra

llye, que pensem que ha consistit en 

una nova trobada de la gent que es

tima l'esqui de muntanya. 

Classif icació 

Medalla d'or. — Lorenzo Ortas. Eduar 
do Emanuel. Javier Escartín, de Peña 
Guara, d'Osca. Ramon Solans, Ferran 
Casanellas Antoni Villena, de l'Agrupa-
ció Excursionista Catalunya, de Barcelo
na. Marcel Urigiien. Alfred Martínez, Jo-
sep LI. Belles, independents. Narcís Ser 
rat. Jaume Galofré, Miquel Prats. del 
Centre Excursionista Terrassa, de Térras 
sa. Enric Font, Salvador López, Xavier 
Gregori. del Centre Excursionista de Ca
talunya, de Barcelona. 

Medalla de piata. — Jordi Pessarrodo-
na, Xavier Martínez, Arnau Blanc, de la 
Unió Excursionista de Catalunya. 

Medalla de coure. — Dino Barattieri. 
Rosso Marino, Michele Canonico, del Ski 
Club Torino, de Tori (Italia). Andrés 

García, Ramón Condor, Fernando Aratie-
gui. de la Federado Aragonesa. Josep 
Sicart, Antoni Ruiz, Josep López, de la 
Unió Excursionista de Catalunya, de Bar
celona. Tomás Gutiérrez, Andrés Rome
ro Ángel Catalina, del Grupo Montaña 
Telefónica, de Madrid. José Antonio Pé
rez, Isidro Pérez. Antonio Sánchez, del 
Grupo Montaña Telefónica, de Madrid. 
Ángel Casanovas, Pere Buixasses, Antoni 
Bros, del Centre Excursionista Terrassa. 
de Terrassa. Jaume Tío, Jaume Aguadé. 
Manuel Casanova, del Centre Excursio
nista de Catalunya, de Barcelona. Nuria 
Sala Joan Cassola, Francese Herrera, 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
de Barcelona. 

Equips participants: 21. 
Equips classificats: 14. 
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Al Vinhamala amb esquís 
per: Josep Casanel les i Mila 

—No, és massa just. No hi ha prou 
temps! 

—Va, home: anima't —em contes
ta I'auricular del telèfon. És en Con
rad, que em proposa anar al Vinha
mala aquest mateix cap de setmana. 
La temptació de trobar-me, amb els 
esquís ais peus, sota les parets I les 
canals de glaç de la cara nord d'a-
quest massis és massa torta i gai-
rebé sense ni adonar-me'n em tro-
bo dins del cotxe amb la Nuria, en 
Jaume i en Conrad fent la inevitable 
cua per sortir de Barcelona, un diven-
dres de maig a les 9 del vespre. 

A mitja nit arribem a Somport on 
ens barren el pas. Fern bivac sota els 
estéis i a les 8 del matí sóm els pri
mers a travessar la frontera. Una ve
gada mes, quedem bocabadats davant 
la intensa verdor i la riquesa que 
afiueix del vessant nord del Pirineu. 
Passem per Lourdes, Cauterets i per 
fi arribem a Pont d'Espanya (1.500 m). 
El teleferic ens deixa al Llac de Gau-
be (1.730 m), i fet i fet ja son les 
12 del migdia quan ens carreguem els 
esquís a I'esquena. 

L'aigua del llac, rabiosament blava 
i plena d'estels platejats, les colorai-
nes de les flors a les seves voreres 
i la imatge reptadora de la cara nord 
del Vinhamala, ens fan oblldar el pe
sât viatge i ens conviden a viure i a 
fruir sota un sol resplendent. Al re-
fugí d'Oletas de Gaube (2.158 m) hi 
fern una queixalada. Hi ha oberta la 
part lliure, molt espaiosa i amb ínte
res, flassades i alguns queviures. 

Aquesta raconada és potser, per a 
mi, la mes ferma del Pirineu. La Mar
gada, la verticalitat i la llisor de les 
seves parets li donen un aspecte d'ab-
soluta inaccessibilitat i, amb les sus-
peses canals de gel que la ratllen de 
dalt a baix, no té res a envejar a la 
mes alpina de les parets. Sense vo
ler, a en Jaume, i a mi se'ns fan pre
sents les inteses hores d'escalada 
que hl hem viscut, fins que la veu 
d'en Conrad ens torna al refugi. 

Ens tornem a carregar les motxi-
lles i, amb un pas lent pero seguit, 
ens dirigim cap a sota aqüestes fos-
ques parets.' Mirem de reüll el fe-
réstec Couloir de Gaube, ascensió 

obligada per a l'escalador pirinenc, 
passem vora els séracs del Petit 
Vinhamala i fent àmplies llacades ens 
anem acostant a la Forqueta d'Os-
soue. La intensa calor i la sempre 
massa pesada motxilla ens obliguen 
a mesurar l'esforç que ens manca per 
arribar-hi. 

Des d'aquest coli a 2.784 m, ja 
veiem el refugi de Baysellance 
(2.651 m), estratègicament situât a 
la capçalera de la vali d'Ossoue, que 
ens acoll lrà aquesta nit. Però encara 
tenim claror i decidim pujar el Petit 
Vinhamala (3.032 m). Sensé motxi-
lles i amb un pas molt viu arribem al 
mateix cim amb els esquís ais peus. 
Davant nostre se'ns ofereix un es-
pectacle dantesc de boires que aviat 
embolcallen com despullen la punta 
de la Pica Longa. Ens afanyem a ter 
el descens per aprofitar l'ultima cla
ror de la tarda. 

Una neu franca I un xic húmida del 
sol que ha rebut durant el dia, ens 
condueix suaument cap al refugi. 
Aquesta enorme edificació sempre 
m'ha semblât més aviat llòbrega i 
trista, potser a causa de la humitat i 
fredor de les seves parets. Nogens-
menys, és un punt clau entre les Valls 
d'Ossoue i de Gaube, i la rengla d'a-
famats muntanyencs que hi ha fet ba
se és innumerable. 

Al refugi, hi van arribant continua-
ment petits grups de muntanyencs-
esquiadors que són una mostra més 
de la bona acceptació que té l'esqui 
de muntanya a Franca. L'anar ¡ venir 
de la gent, els fogonets que no paren 
de fondre neu, les converses i ria-
lles, van fent retirar la humitat i dei-
xen Hoc a l'escalfor i a aquella es-
pontània comunlcació tan habitual en
tre els muntanyencs. La sopa i el te 
calent són ben acollits pels nostres 
cossos que ens demanen un repòs 
del tot merescut. 

Sota un cel encara pie d'estels, 
ens lliguem les fixaciones en posi-
ció de descens i les fortes vibracions 
deis esquís sobre la neu endurida ens 
acaben de desvetllar. La Hum dels 
frontals és poca i hem de para força 
atenció en aquest cuit descens que, 
després d'un exposât flanqueig, ens 

situa al mig de la gèlera d'Ossoue, 
rogenca deis primers raigs de sol. 

El sobtat pendent i la neu dura fan 
que pugem amb els esquís a l'esque-
na i que la petjada siguí segura i rá
pida. Quan el pendent disminueix, 
ens posem els esquís ¡ dibuixem una 
traça serpejant amb el cercle de Ga-
varnie com a teló de fons. En arribar 
al cercle superior, quedem totalment 
envoltats de boira i quan creiem és-
ser sota la Pica Longa ens encordem 
i ens posem els crampons per supe
rar la paret final coberta de neu. La 
boira minva un xic i ens adonem que 
estem al cim del Clot de la Hunt 
(3.289 m). Les mans no es cansen 
d'assenyalar entre les clarianes de la 
boira i la Nuria no para de pregun
tar: «Quin és aquell cim? On va 
aquella valí;» i els mots de Gavar-
nie, Marboré, Bretxa de Rotlan, Ba-
laitús, Gran Fatxa... esdevenen els 
véritables protagonistes d'aquesta 
jornada de la quai tenim el goig de 
ser uns fervents contempladors. 

Mentre seguim l'aresta de neu Í 
roca a la Pica Longa (3.298 m), punt 
culminant del massis, veiem el grup 
de francesos que arriba al Hoc on 
hem deixat els esquís. Dalt del cim 
mengem quatre ganyips mentre les 
nostres mirades baixen astorades pel 
vertical i feréstec vessant nord. Les 
veus dels companys francesos ens tor
nen a la realltat. És aviat i el dia ciar, 
encara podrem fer el Cervíl lona! 

La corda fa el descens fins ais es
quís ràpid i segur. Lliscant una altra 
vegada rítmicament sobre les pells 
assolim els 3.257 mètres del cim. De 
dalt mateix encetem el descens i 
l'aire d'alegria ¡ euforia que respirem 
ens trasllada gairebé sensé adonar-
nos-en al Pic Central (3.235 m). Ara 
ja només ens resta el llarg descens 
com a premi. Enmig d'una neu flonja 
ens gronxem sobre els esquís vigi
lant la possible aparició d'esquer-
des. Perô la gèlera no té cap desco-
sit i ens lliurem plenament a la dan
sa de la mà d'aquella música, que 
només senten els qui comprenen i 
estimen la solitud i la ¡mmensitat de 
l'alta muntanya. 

Tota la baixada és una trena de 
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Vali de Gaube, soia la superba paret nord 
del Vlnhamala. • 

viratges encadenats. Obrir traca o se-
guir les cues del company es un plaer 
Jmmesurable. Els descensos a mun-
tanya son molt dlferents dels de pis-
ta. L'esquiador de les solitaries vails 
te una compenetracio intima I total 
amb la neu, esta pendent constant-
ment dels seus canvis i la sent ba-
tegar sota les soles. Els curts i ra
pids viratges semblen eterns i la per-
feccid es buscada al maxim, cons-
cients de I'esforc esmercat en la 
pujada. 

Les diagonals per pales penjades 
sostenen l'esquiador en una impressio 
d'irrealitat i de poesia. Es aquest re-
cull d'impressions el que ens fa fruir 
a la muntanya. 

Damunt de les pells arribem una 
altra vegada al refugi de Baysellan-

ce. A la Forqueta d'Ossoue hi neva, 
al refugi d'Oletas fa sol i al Нас de 
Gaube ens banyem. La neu, el bany 
gelat i el sol acaben de trempar els 
nostros cossos mai prou s a t u r á i s de 
muntanya. 

Mentre posem els estris dins el 
cotxe, sota la sorpresa mirada de 
grups de vianants en veure la nostra 
m a t r í c u l a , no pensem en l'estona que 
ens queda per arribar a casa sino en 
quina vali del Pirineu ens a c o l l i r à el 
proper cap de setmana. 

Josep Casanel les i M i l a 

452 



CRONICA DEL CENTRE 

Homenatge a Joan Balsac i Cardus 

El dilluns dia 16 de juny, en flnalitzar 
la reunió de la Junta, el senyor Francese 
Gurri, vicepresident de l'entltat, va Mu
rar al senyor Joan Balsac —que durant 
catorze anys va dirigir la nostra oficina 
administrativa— una medalla amb l'escut 
del Centre i amb la següent dedicató
ria: «En agraíment als seus anys de 
servei. 1960-1974». 

El senyor Gurri va subratllar que l'a-
cord que en el seu dia havia pres la 
Junta de distingir els seus servéis, l'ha-
via acolllt amb molta satisfaccio, puix 
creia que en la persona del senyor Bal
sac concorrien la meitat d'home empleat 
i una altra meitat d'home que valora i 
estima lexcursionisme, que fins i tot el 
practica en moltes ocasions, assistlnt a 
excursions oficiáis i promovent les nos-
tres tasques, al llarg deis anys que ha 
servit l'entitat. Fou un empleat que s'ar-
relà a la familia muntanyenca, i que vis
que les inquietuds pròpies deis munta-
nyenes. Per això és de justicia reconèi-
xer avui la tasca desenvolupada, en 
aquest senzlll acte amicai. 

La Junta, que no va poder presidir el 
nostre president senyor Bou, per trobar-
se fora clutat, va felicitar el senyor Bal
sac, la seva muller i la seva filia, que 
en semblant vetllada varen voler acom-
panyar-lo i el senyor Balsac va accep-
tar, vislblement emocionat, de mans del 
senyor Gurri la dlst inc ió i en curtes i 
emotives paraules va donar les grades 
a tots. 

Esperem que amb motiu del Centenari 
aquests actes d'agraiment sovintegin. 

M. M. 

Ha mort en Bartomeu Puiggròs 

El dia 22 de juny morí d'accident d'es-
calada el company Bartomeu Puiggròs ¡ 
Oliver quan efectuava l 'ascensió a la 
via Mas-Brullet a la paret de Sant Je-
roní, a Montserrat. 

En Bartomeu tenia 26 anys i ja en ve
nir al CADE tenia una experiencia d'uns 
quants anys d'escalador. El seu tret prin
cipal el const i tuía sempre una voluntat 
formidable I una passio indescriptible 
per la muntanya ¡ l'activitat en qué eli 
la coneixia; havia fet de l'escalada la 
seva veritable vocacló. Com a projecció 
d'aquesta vqcació, havia esdevlngut col
aborador de la revista «Muntanya». 

Reservat I de comentan agut i fi, la 
seva opinió tenia un gran pes en els 
moments de di f icul tá is o d' indecisló. 

La mort d'en Bartomeu deixa un buit 
profund en el CADE, entre tots aquells 
que hem pogut apreciar la seva valuosa 
amistat. 

Aixf el recordarem per sempre tots 
els companys que l'hem conegut i que 
hem escalat amb eli. 

Accident mortai de Xavier Tribó i Porteli 

També ens ha deixat per sempre un 
jove membre de la Comiss ió de Jovent. 
En Xavier Tribó i Porteli, de divuit anys, 
va perdre la vida en un accident fortuit 
a muntanya, sota la serra de Tumeneja, 
a la regio de Besiverrl, el dia 29 de 
juny proppassat. 

Fem arribar el nostre sentit condol 
als seus famillars i a tots els amies i 
companys del Centre. 

Convocatoria del Premi «Pau Vila» 
per a excursionites 

En homenatge al mestre i geògraf 
eminent Pau Vlla, consoci nostre i ex-
president del Centre, la secció de Geo
grafia i Ciències Naturals convoca no-
vament el Premi Pau Vila destinat a es
timular el treball d'estudi dels excursio-
nistes sobre la geografia de les terres 
catalanes, amb les següents bases: 

a) El Premi és ofert al mlllor artlcle 
o grup d'articles sobre qualsevol estudl 
científ ic de carácter geografie, de botà
nica o de mineralogia, referit al nostre 
país en general o a una comarca o con
trada concreta, quedant expressament 
excloses les narracions, ¡t ineraris ¡ des-
cripcions excursionistes. 

b) Les obres que aspiraran al Premi 
hauran d'esser inèdites, redactades en 
cátala i escrites a máquina a doble es
pai, amb un mínim de vuit folis i un mà-
xim de quinze. 

c) L'import del Premi, dotat per la 
secció de Geografia i Ciències Naturals 
del Centre, és de cinc mil pessetes. 

d) El Premi sera concedit el dia de 
Sant Jordi del 1976. El termini d'admis-
sió de treballs f inali tzarà el 25 de mar? 
de 1973. 

e) Els treballs que optin al Premi 
aniran sense signatura, però amb un le
ma, lema que es repet i rá a l'exterior 
d'un sobre a l'interior del quai hi haurà 
nom i cognoms del concursant-autor, 
adrega i entitat excursionista a qué per-
tany. 

f) El Premi podrá quedar desert, pe
ro el Jurat t indrà la facultat d'atorgar ac-
céssi ts . Els treballs premiats serán pu
bl icáis a la revista MUNTANYA. 

g) En igualtat de valúa, el Jurat pre
fer i rà aquells treballs que s'acompanyin 
d' i l lustració (dibuixos, grafios, fotogra
fíes) o indiquin la forma d'obtenir-né. 

h) La composic ió del Jurat sera do
nada a conèixer a la propera circular del 
Centre Excursionista de Catalunya del 
mes de febrer de 1976. 

i) El lliurament dels treballs que op
tin al Premi «Pau Vila» s 'efectuarà a la 
Secretaria del Centre i s'hi Indicará cla-
rament el t í to l del Premi i el nom de la 
secció de Geografia i Ciències Naturals. 

Campament de primavera al pia de Salita 

Els dles 17 al 19 del mes de maig 
passat la Secció de Muntanya del Cen
tre organitzà un campament al pía de 
Salita, situai a la vora de la riera d'Aigua 
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d'Ora, no lluny del llogarret de la Vali 
d'Ora i de l'antic monestir romànic de 
Sant Pere de Graudeseales, als l îmlts de 
les comarques del Berguedà i Solsonès. 

S'hi installaren sis tendes, amb un to
tal de trenta participants. El temps acom-
panyà i va permetre de fer les excur
sions programades a les properes serres 
de Busa i de Taravil, aixi com de cele
brar eis tradicionals focs de camp. 

Eis equips del Centre als rallyes 
i curses d'esquî 

Aquesta temporada el Centre ha estât 
représentât a la major part de les tra
dicionals curses I rallyes d'esquî de mun-
tanya celebrades als Pirineus, Picos de 
Europa i Alps. Han près part en les di-
ferents proves eis equips següents: 
Travessia Nuria-Setcases, 9 de febrer del 

75: E. Font-J. Casanelles-S. Lopez. 
Travessia GEDE a Espot, 16 de febrer 

del 75: E. Font-J. Casanelles-S. Lopez 
i F. X. Gregori-C. Blanch, M. Miro. 

Travessia CADE Puig d'Alp-Puig Llançada, 
23-2-75: E. Font-J. Casanelles, C. 
Blanch-M. Miro i M. Casanovas-J. Tió. 

Rallye dels Pirineus del CEC a Llessui, 
16-3-75: E. Font-F. X. Gregori-S. Lopez, 
Nüria Sala-J. Cassola-F. Herrera, J. Tió-
J. Aguadé-M. Casanovas i Gloria Ma-
teu-Margarida Royo-Marta Estrada. 

Travessia de Belagua, 6 d'abril del 75: 

C. Blanch-S. Lopez. 
Travessia Andres de Regil als Picos de 

Europa, 12 i 13 d'abril del 75: J. Casa-
nelles-E. Font. 

Rallye CAI-CAF a les Dolomites de Bren
ta, 1, 2, 3 i 4 de maig del 75: E. Font-
S. López-J. Albareda. 
Eis esmentats equips obtingueren bo-

nes classificacions. i aconseguiren la 
dist inció de medalla d'or al Rallye del 
CEC, a Belagua i a Picos de Europa. És 
de destacar la nodrida part ic ipació, si ho 
comparem amb les temporades anteriors, 
i l'entrada de nois joves, plens d'entu-
siasme, en eis nostres equips, i és desig 
de la Secció de Muntanya de poder aug-
mentar el seu nombre el proper any. 

Goigs de Sant Bernât, patrô dels 
excursionistes 

El Centre Excursionista de Catalunya, 
amb motiu de complir-se el 50 avversa
ri de la publ icació dels primers goigs 
en llaor de sant Bernât, patrô dels ex
cursionistes, va decidir promoure'n una 
nova edició. xilografiada pel nostre con
soci Antoni Gelabert, destlnada a tots 

els excursionistes, aixi com unes edi-
cions més limitades que es lliuraran a 
aquelles poblacions on existeix la de-
voció al sant. De moment, i festejant la 
diada, el 15 de juny en varen rebre do-
nacions la vileta de Siurana de Prades 
i Valldeneu (Aiguafreda). 

Commemoració dels 500 anys del primer 
llibre imprès en cátala 

La nostra entitat ha volgut manifestar 
la seva satisfaccio per haver-se assolit 
els cine cents anys de la primera apari-
ció d'un llibre imprès en Mengua catala
na, i per exterioritzar aquest goig va 
portar a terme una exposició de llibres 
procedents de la no*stra Biblioteca, col-
locats convenientment en unes vitrines 
en el Saló dels Trofeus. 

Aquesta mostra literaria va estar ex
posada del 20 al 31 de maig. 

El soci va poder constatar que la 
nostra Biblioteca és un dels patrimonis 
de la casa que per la seva vàlua li dona 
més prestigi dins del món cultural de 
la ciutat. 

En els llibres exposais estaven repre
sentáis autors com Jacint Verdaguer, 
Pere Bosch i Gimpera, Antoni Rubio i 
Lluch. Eduard Toda, Guerau de Liost, Mi-
là i Fontanals. Caries Bosch de la Trin-
xeria, Vidal i Ribas, César August Tor
ras, Valeri Serra i Boldú, Joan Amades, 
etcétera. I els temes, que es procura 
que fossin variais, comprenien guies, 
prehistoria, arqueología, poesia, viatges, 
arquitectura, geografia, art re l ig iós, etc. 

Una representado, si voleu, minsa, 
considérant la quantitat de llibres que 
estotja la Biblioteca, però condicionada 
per l'espai de qué es disposava. Hi fou 
fácil de comprovar com la cronologia 
desprenia un arc que anava de l'any 
1602 al 1936, i que es tractava de llibres 
exhaurits i exemplars dificils de trobar 
en IIibreries de veli. 

Fou confiada la tria i exposició del 
material al personal especialitzat de la 
Biblioteca. 

Exposició de fotografia experimental 
en color 

El nostre consoci Joaquim Vilanova I 
Domènech va presentar, del 26 al 31 de 
maig, una originai exposició de fotogra
fíes en color, que l'autor va realitzar en 
el curs d'un treball experimental, el ré
sultat del quai ens va donar a conèlxer 
públícament. 

L'exposició fou visitada i moli comen

tada, amb diversitat d'opinions, si bé la 
majoria foren favorables. Agradaren molt 
aquelles fotografíes que representaven 
paisatges, alguns fàci lment endevlnats, 
com el de Montserrat, els Encantáis i 
Montseny. 

Potser l 'autèntic afeccionat a la foto
grafia hi va veure quelcom més que una 
novetat. D'antuvi, hi va veure un enre-
vessat treball de laboratori i moltes ho-
res de teina, aixi com una presentado 
exquisida, que feia dubtar de si un es
tava davant d'un retrat o d'un quadre ex-
pressionista, pintat per un conegut ar
tista. Tanmateix, era una expressió grà
fica i una petita mostra d'un treball que 
encara pot evolucionar notablement. 

Oui va estar molt encertat comentant 
l'obra del nostre amie Vilanova, fou l'es-
criptor Josep M. Espinas, en el catàleg 
de presentació: 

«En Joaquim Vilanova exercelx un 
dret tipicament humà: el de modificar la 
realitat. I ho fa, a més, amb la refinada 
malicia de fer servir un instrument 
—l'objectiu fotografie— que tendeix, 
precisament, a la fidelitat, a l'exactltud 
i a la fredor neutral. 

»No conec el món de la fotografia, de 
manera que sóc la persona ideal per a 
desbarrar. Això farà que no allargui més 
el brag que la màniga, i em limiti a dir 
que les fotografíes que veiem són, com 
a producte final, fantasia i tècnica de la
boratori, sovint menyspreat en aquests 
temps que mitifiquem l'espontaneitat. 
Amb l'espontaneitat no es pot anar, ar-
tisticament gaire lluny; amb l'esforg de 
laboratori —un concepte que suposa in
vestigado— el carni és obert i arriscat, 
és a dir, un compromís amb les pròpies 
possibilitats de creació. 

»AI capdavall, laboratori ve de labo
rar, de treballar, de posar a prova tots 
els recursos d'un ofici, i una de les gra
des de posseir a fons un ofici és poder 
utilitzar-lo arbi t ràr iament, imaginativa-
ment Sembla que Baudelaire va dir que 
la Naturalesa no té imaginació. Per sort, 
en aquest sentit l'home és anti-natural 
—o almenys hi ha alguns homes que te
ñen aquest privilegi—. En Vilanova s'ha 
entossudit a convertir una tècnica en 
una festa, i té raó Maragall quan ens 
fa veure que els ocells no tenen festi-
vitats. que és una Invencló essencial-
ment humana. I exerdnt la seva lliber-
tat, els fotògrafs ens estimulen a exer-
cir la nostra, que ens farà acceptar o 
rebutjar la invi tació a la festa. En tot 
cas, sabrem agrair que ens hagln con-
vidat a compartir- la.» 

454 



Desit jaríem a l'amie Vilanova que per
severi en aquest camp i pugui donar-nos 
sovint aqüestes sorpreses tan agradables 
corn polémiques. 

M. M. 

Exposició de flors i herbes assecades 

Haviem estât assabentats que la nos
tra consocia Roser Figueras, presentaría 
una exposició de flors i herbes asseca
des amb un muntatge original. Aquesta 
forma original de presentar-ho ens tenia 
intrigats. Avui podem dir que en aquesta 
matèria no s'havia dit l'ultima paraula. 

L'exposició va tenir Hoc del 2 al 16 
de juny i la selecció de quadres expo
sais constava de 95 obres. Noranta-cinc 
meravelloses obres artistiques, didacti
ques al mateix temps, lllbre botànic de 
fáci l accès, confeccionat amb delicadesa 
femenina, perseverança i paciencia. Es 
tracta d'un recull de flors I herbes, fet 
majorment a Vallvidrera i muntanyes de 
la rodalia de Barcelona, i procedents 
d'uns estaments botànics ben humlls. 

Això fa que hom pensi que la Roser 
ha ennoblit amb la seva sensihilitat ar
t íst ica unes herbes tan vulgars corn el 
fenàs, la borratja o el blet. Aquelles 
plantes procedents d'ermots i de ter
res de cultiu, aquí adquireixen una va
lúa artíst ica insospitada. 

Cal dir, potser, que la Roser, per acon
seguir l'esguard atent ¡ agrados del soci 
que admira les seves obres, altera la po-
sicíó habitual de la planta, en benefici 
d'una estèt ica, d'un clima suggestiu o 
d'una accentuaci artistica. L'impacte ar-
t ís t ic és tan gran que solament un bo
tànic de professió descubrir ía aquesta al
terado. 

El nostre président senyor Agust í Bou 
assisti a l'acte inaugural, acompanyat 
del vicepresident senyor Huís Puntís i 
deis consocis Ramon Pujol i Josep Llau-
dó, va manifestar la seva admirado i va 
donar les gracies a l'autora, d'haver-nos 
ofert la seva obra, i van dir que calía 
que l 'entítat la divulgués ais amies a f¡ 
que un major nombre de persones po-
gués gaudir de tan original exposició. 

Durant uns dies i en una sola ullada 
es va poder contemplar agermanats ma-
nolls d'herbes que sovint trobem a mun-
tanya ¡ que ignoràvem que poguessín 
constituir la primera matèria d'una obra 
d'art. 

Les herbes exposades no solament po
den èsser utils per a cuinar, guarir o 
fer begudes, aliment o jaç, ornamenta
do o perfum; també poden ser, en mans 

de la Roser, una policromia que et trans
porta a l'Extrem Orient, a l'antic Eglpte 
0 a un règne aràbic. 

Felicitem ben cordialment la Roser Fi
gueras per la seva exposic ió, que fou 
molt visitada i elogiada, i desi t jaríem vi-
vament que el seu art tan original es-
peronés les inquietuds artistiques del 
nostre jovent. 

M. M. 

El torrent de Paréis, pam a pam 

El divendres dia 30 de malg va tenir 
Hoc a la nostra entitat una vetllada de 
sentor mallorquína. El senyor Jesús Gar
da Pastor ens féu vitjar amb diapositi
ves en color per una ruta «amagada» de 
l'illa de Mallorca: el torrent de Paréis. 
El senyor Garcia, que és un enamorat 
de «sa seua il la», des de 1964 està di-
vulgant mit jançant fascicles les belleses 
artistiques i paisatgíst lques de Mallorca. 
Avui, aquesta obra, titulada Rutas escon
didas de Mallorca, editada en castella I 
cátala, de gran utilitat a la persona ¡n-
teressada a conéixer el mes apartat pa-
ratge de l'illa, ha assolit el número se-
tanta i segueix el carni dreturer cap al 
sete volum. 

Fou el nostre président senyor Agust í 
Bou. qui va demanar al senyor Garda 
Pastor que en un deis seus viatges a 
Barcelona vingués a la nostra entitat a 
passar-nos alguna coHecció de les seves 
catalogades excursions, i ens féu , dones, 
aquell dia, una sessió réfèrent al torrent 
de Paréis. 

L'excursíó, que solament és factible 
a l'estiu. quan el Hit del riu és sec, va 
començar a Lluc i va seguir l'itinerari 
següent: pía d'Albarca, Son Colom, tor
rent de Lluc, entreforc Sa Fosca, cin
gles des Voltor, cova del Soldat Pelut, 
torrent de Paréis, Es degotís, cova de 
Ses Voltetes, gorg de S'olia i Sa Calo-
bra, que és quan s'arriba a la mar. 

Tot un recorregut per engorjats pre-
gons, d'aspra bellesa, suggeridora de 
fantasies exaltades, però que hom, asse-
gut còmodament a la Sala d'Actes, creía 
viatjar de la mà de l'expert mallorquí, 
amb les seves facècies. però amb la 
seguretat que s'arribaria a Sa Calobra, 
sense cansament i corprés de tanta mag
nificencia. 

El senyor Garcia Pastor, encara que 
no sigui mallorquí de naixement, per la 
seva obra de promoció de les contrades 
mes amagadas de l'illa balear, mereixe-
ria la d is t inc ió de mallorquí de qualítat, 

1 la nostra entitat guardará d'aquell ves-

pre un beli record. Confiem que el se
nyor García la temporada vinent procu
rará fer-nos viatjar de nou per una al
tra contrada mallorquína. 

M. M. 

crônica 
El bon nom de Sant Ouirze de Besora 

A la nostra éditor ial del darrer numé
ro de juny comentàvem les grafies in
correctes dels noms dels nostres mu-
nicipis, i ens referiem, en to d'elogi, 
als que havien sol l ic i tât Vus oficial de la 
forma correcta, i en to de blasme als 
que fins ara havien negligit una gest iô 
tan necessària. I entre els casos d'a-
quests darrers que esmentàvem a tall 
d'exemple, incloiem, a tort, Sant Ouirze 
de Besora. 

Una oportuna i amable carta del se
nyor Josep M. Casais, de Vie, ens ad-
verteix del nostre lamentable error. 
Obeint a la inci taciô del senyor Casais, 
a Sant Ouirze de Besora ja s'havien pre-
ocupat d'iniciar les llargues gestions 
que tenen com a objecte aconseguir l'o-
ficialitat de la recta grafia del nom de 
la seva poblaciô. Agraïm al senyor Ca
sais la seva informaciô sobre aquesta 
iniciativa, que ens plau molt de donar a 
conèlxer, i que mereix la nostra felici-
taciô. Tant de bo totes les noticies de 
signe negatiu que ens veiem obligats a 
publicar, ens puguin ser desmentides 
semblantment! 

. Inauguraciô d'un pedrô al mestre Pau 
Casais a coll Pregon 

El diumenge dia 13 de juliol, amb mo-
tiu del XVI Aplec de Matagalls, va tenir 
Hoc la Inauguraciô d'un monument al 
mestre Pau Casais a coll Pregon, acte 
que es va celebrar després de la missa 
oficiada al cim del Matagalls, pel bisbe 
de Vie, doctor Masnou. 

Davant d'un nombres estol d'excursio-
nistes i vétérans apleguistes, el doctor 
Masnou va oferir el monument amb unes 
sentides paraules. També es va tenir 
ocasiô de sentir El cant dels ocells, in
terprétât pel mestre, aixî com la seva 
veu. Fou un acte emotiu i els assistents 
en guardaran sempre un record agradôs. 

El monument d'uns dos mètres d'al-
çada, és una pedra arrencada de la ma-
teixa muntanya, sense polir, amb una 
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dedicatória a la part que presenta una 
superficie plana, on es pot Ilegir: «A 
Pau Casais, mestre del violoncel i mis-
satger de la pau cristiana arreu del mon. 
XXVI Aplec de Matagalls. Any 1975». Il
lustren aquesta dedicatoria les quatre' 
barres catalanes, un violoncel i un frag
ment d'una poesia de Felip Graugés 
que diu aixi: 

«Ara ve el temps del gran repòs 
i de la pau a les muntanyes; 
el primer fred marci les flors; 
fan veis de plata les aranyes. 
Ara comença enllà del camp 
el tomb august de la natura: 
el faig ja té color d'aram 
i és el pollane or que fulgura.» 

Al mateix temps, el pedró resulta una 
fita indicadora, ja que porta gravades 
quatre orientacions: a Viladrau a Mata
galls. a Sant Marcai i a Sant Bernat. 

AI bell mig de coli Pregón el mestre 
Pau Casais ha rebut un merescut home-
natge. i Déu vulgui. com deia el doctor 
Masnou, que temps a venir, quan les ge-
neracions futures aniran al Montseny a 
gaudir de les seves belleses. el record 
del mestre. El Pessebre i El cant deis 
ocells. eis ajudi a estimar Catalunya, així 
com les nostres tradicions. 

La nostra entitat hi va estar represen
tada per un important grup d'amants d'a-
quests actes patr iòt ics, entre eis quais 
vam poder saludar eis senyor Delmiro 
de Caralt, Joan i Josep M. Font i Rius 
Carme Regina Fox. Modest Mont l leó, etc. 

La propera Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos a Vilanova i la Geltrú 

Informem ais nostres lectors que en-
guany la XIX Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos t indrà Hoc a Vilanova i la 
Geltrú el dia 26 d'octubre vinent. L'or-
ganització sera a carree del Centre d'Es-
tudis de la Biblioteca Museu Balaguer 
i no dubtem que aquesta Assemblea se
rá una digna continuado de totes les 
celebrades. En sera président el doctor 
Manuel Riu i Riu catedràt ic d'Història 
Medieval de la Universi tät de Barcelona. 
La presidencia honoraria l 'ostentarà el 
senyor Miquel Benavent i Seguí, alcalde 
de Vilanova i diputat provincial. 

Si bé no està concretai encara el pro
grama detallat deis actes, podem avan-
çar. però, que l'acte académie principal 
de l'Assemblea constarà d'una breu ex-
posició de sis ponèneies, tres de carác
ter metodologie i tres de tema local, tal 

com segueix: «Metodologia per a l'es-
tudi de les restes fòssi ls d'una comar
ca», a carree del Museu Provincial de 
Paleontologia de Sabadell; «Normes per a 
la formado de l'inventari botànic d'una 
comarca», pel doctor Oriol de Bolós 
Capdevila. catedràt ic de Botànica de la 
Universi tät de Barcelona: «Metodologia 
Etnològica», pel doctor August Panyella, 
director del Museu Etnologie de Barce
lona: «Dinàmica social de la Vilanova 
vui teent ista», per Albert Virella Bloda, 
historiadoi local i membre del Centre 
d'Estudis de la Biblioteca Museu Bala
guer: «Aportació de Vilanova a la cultu
ra contemporània», per Francese X. Puig 
Rovira. president del Centre d'Estudis; 
«Documentació histór ica a Vilanova i la 
Geltrú (Guia breu deis seus arx ius)» , 
per Teresa Basora Sugrañes, directora 
de la Biblioteca Museu Balaguer. 

S'hi admetran també totes aquelles 
comunicacions relacionades amb eis te
mes de les tres ponències metodològi-
ques o bé que tractin temes de Vila
nova i la Gelt rú i comarca. Les comu
nicacions hauran de ser lliurades abans 
del 25 de setembre. amb un resum d'ex-
tensió màxima d'un foli escrit a dos es-
pais. És desig deis organitzadors de pu
blicar després el corresponent volum de 
les actes i comunicacions. com s'ha fet 
en d'altres Assemblees Intercomarcals. 

Per a més informado, dirigiu-vos a la 
secretaria de la revista MUNTANYA. 

bibliografía 
Guia del Románic de I 'Alt Empordá. Se-

bastiá Delclós i Sunyer. Centre Excur
sionista Empordanés. Figueres, 1975. 

Heus aquí que arriba a les nostres 
mans una obra ben úti l per a tots aquells 
que estimen l'art medieval de Catalunya, 
centrat en aquest cas en una comarca 
que n'és especialment pródiga: I'Alt Em
pordá. Publicat peí Centre Excursionista 
Empordanés. de Figueres, el seu autor. 
Sebastiá Delclós. jove i entusiasta que 
ha aconseguit. amb la coi laboració d'un 
equip de companys, fer una completa 
guia d'esglésies romániques i pre-romá-
niques i d'altres de possible origen me
dieval, conservades, abandonades o en-

runades com tantes n'hi ha a la nostra 
geografia, i ens les descobreix escampa-
des arreu de la contrada que té el cen
tre comarcal a Figueres. Aquesta guia-
catáleg gairebé exhaustiva, demostra a 
més un profund coneixement de la geo
grafia de l'Alt Empordá, ja que se'ns 
dona la si tuació concreta i la manera 
de poder trobar cada una de les esgle-
sioles, algunes ben poc conegudes. Se-
gu'nt els municipis de la comarca per 
ordì e al fabètic, s'apleguen un conjunt 
de més de 180 esglésies que mostren 
fins a quin punt l'esclat de l'arquitectura 
medieval fou important en aqüestes ter
res de la Catalunya Velia, i també com 
han estât menystingudes i oblidades per 
Testât deplorable de moites d'elles, en-
runades i saquejades. 

A part de la si tuació, uns breus dé
tails donen idea de la configuració de 
l'edifici i algunes van acompanyades de 
la data més antiga citada per Montsal-
vatge. La Guia del Romanie de l'Alt Em
pordá va precedida d'unes paraules d'A
lexandre Deulofeu. estudios empordanés 
prou conegut. on al final exposa una 
breu classif lcació orientativa deis mo
numents medievals. Personalment, però, 
cree que la seva observació sobre les 
esglésies v is igòt iques pot crear confu-
sió al lector ja que son escassíssimes 
les mostres d'arquitectura vis igòt ica a 
Catalunya i les més antigües que el vi
sitant pot trobar a l'Alt Empordá son 
del période pre-románic centrat en els 
segles IX i X, algunes lògicament amb 
clara influencia v is igòt ica, però fora d'a-
questa època, de la quai conservem més 
o menys fidelment la tradic ió arquitec
tónica. 

Acompanyen aquest intéressant treball 
unes 170 fotografíes de referencia a les 
respectives esglésies. or igináis de J. M. 
Gavín. J. Fort de Ribot, A. Romero i del 
mateix S. Delclós. Un plànol a escala 
1:100 000 de l'Ait Empordá fet per Pe
pita Ribera és un valuós ajut per a la 
recerca de les esglésies. 

Recomanem sincerament aquesta pe-
tita gran obra dedicada «ais paletes me
dievals de TEmpordà» per la seva indub-
table utilitat pel seu esperii excursio
nista i per la inquietud que demostra 
un grup de gent jove que estima i re-
valoritza unes pedrés velles, algunes a 
punt de desaparéixer. 

Anna Borbonet 

La revista "Muntanya" editada peí Centre Excursionista 
de Catalunya, es publica sense cap finalitat lucrativa. 
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a qualsevol época 
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MUNTANYA Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNY, 

La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 

Reflex de totes les activitats i tots els aspectes de la muntanya i l 'excursionisme. 

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

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

Nom 

carrer... num pis 

població 
(dlstrlcte postal! 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir del núm. , amb la 

quota anual de 240 pessetes. (estranger: 270 pessetes). 

Cobrament: 

n gir postal 

|~1 reembossament 

l~1 compte corrent/llibreta d'estalvis, segons 
autorització adjunta. 

Signatura 



d ' E L C A S E R Í O , 

me'n fio! 

Per aixo 
é s el primer f ormatge 
en porcions 
d'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

_a revista MUNTANYA, editada pel Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superado, tant per la presentació com pel contingut, com a fruit dels esforcos d'un treball d'equip. 

fivra, MUNTANYA, demana la col.laborado dels seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 
aconsegueixi tota 
la difusió que es 
mereix. 

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

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

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

TARGETA POSTAL 

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradís, 10 

BARCELONA (2) 





Aplaudim 
tots aquells qu¡ tan de l'esport la forma 

mes noble de la convivencia humana 

BANCA CATALANA 


