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Editorial 
E l n o s t r e c e n t e n a r i 

A ¡anterior editorial parlävem deis 
noranta-nou anys del nostre Centre, 
que ara ¡a ha entrat en la comme-
moració del Centenari. 

També parlävem de l'individualis-
me deis catalans i deis excursionistes 
en particular. Pero amb certa sor
presa, i amb gran alegría també, cons-
tatávem que el Centre havia estat 
capac d arribar ais cent anys i, a mes, 
amb un nombre de socis certament 
respectable: 7.000 socis. 

Naturalment, no han estat cent 
anys fácils. 1 en alguna ocasió nosal-
tres maleixos eis hem convertit en 
mes difícils del que realment eren. 
Per exemple: quan ais dos anys de la 
fuiulació es produeix una forta ba
ratía i el que havia d'ésser el Centre 
s'escindeix en dues entitats, la primi
tiva, que continua sota el nom d'As-
sociació Catalanista d'Excursions 
Científiques, i la que resulta producte 
d'aquella separado: l'Associació Ca
talana d Excursions. Sortosament, al 
cap de quinze anys, el bon criteri 
s' imposa novament i el 1891 es tor
naren a unificar, aquesta vegada sota 
el nom amb el qual han arribat fins 
als nostres dies, o siguí, el de CEN
TRE EXCURSIONISTA DE CA
TALUNYA. 

El primer nom, el d'Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques, 
ja portava eis dos elements que, per 
sempre, han marcat la nostra vida: 
l'Excursionisme, amb totes les seves 
variants esportives i la Ciencia. Re
cordern que el Centre arriba fins a 
teñir un caire d'Universität popular i 
a estat jar eis Estudis Universitaris Ca
talans en la seva etapa inicial. Mes 
tard altres organismes prengueren el 
relleu en l'aspecte científic, pero el 
Centre Excursionista mai no ha aban-
donat la seva tradició cultural. 

I en un aspecte molí decisiu de la 
nostra cultura, en el de la defensa de 
la ¡lengua catalana, ha estat sempre 
el capdavanter. Eis nostres estatuís 
ho esmenten en el seu article primer 

i des de la campanya lingüística de 
"L'Avene" del 1891 fins a la represa 
de Vensenyança de la nostra ¡lengua, 
acabada la Guerra Civil. De la repre
sa de la publicado de "Muntanya" 
en cátala el 1970 fins a ¡'anunciada 
transformado de "Otro Cine" en 
"Altre Cinema" ha estat un conti
nuât servei a una de les nostres raons 
d'ésser. 

Reflexionant sobre el perqué 
d'aqitesta durada i aquesta continui-
tat se m'ha ocorregut rellegir la No
ticia de Catalunya, del malaguanyat 
Jaume Vicens i Vives. Transcrivint li-
teralment el seu pensament, i apii-
cant-lo al nostre cas particular, veig 
que eli afirma que "a la muntanya 
s'ha creai el nervi de la mentalitat ca
talana" i que aquesta mentalitat com
pren "V esperii feiner, el seny, el sen
tit de continüitat, la tradició familiar 
i la responsabilitat social". Em sem
bla que, en gran mesura, els homes' 
del Centre fan honor a aquesta de.s-
cripció. 

Però abans parlàvem de les difi
cultáis que ja van començar a sorgir 
ais dos anys de creada Ventilai. Com 
va èsser possible superar aquella si
tuada tan enutjosa? Segurament gra
cies a l'existéncia en els dirigents d'a-
quell moment d'una altra de les ca
ractéristiques catalanes que esmen-
tava Jaume Vicens i Vives. Aquesta 
característica és la del pactisme que, 
en les seves pròpies paraules, "no és 
altra cosa que defugir qualsevol abs-
tracció, anar a la realitat de la vida 
humana i establir la mes estreta res
ponsabilitat collectiva i individual en 
el tractament de la cosa pública". 

En aquest cas la cosa pública és 
la que períoca a tots els socis del 
Centre, o sigui, la direcció de In nos
tra Entitat, malgrat que nombrases 
vegades hi ha hagnt una forta Unita 
entre un pragmatisme de via estreta 
i un misticisme que porta a una de
gradado del sentit de la responsabi
litat, amb nombroses dificultáis per 

a tornar a trobar el terme mitjà. 
Vicens i Vives s'interroga molt 

profundament sobre les nostres con
tradictions psicolôgiques, ja que si 
per una banda som "homes feiners, 
constructius, reposais, previsors i ca-
paços de trobar formules adequades 
al bon desenvolupament de les rela
cions privades i publiques" per al-
tra banda, "de sobte aqüestes quali-
tats semblen frenades i, encara son 
capgirades, per una actitud en que es 
barregen ¡'exasperado i el sentimen
talisme, l arrauxament i la rebenta-
da". En breus moments passent del 
seny a la rait.xa. En resum, ens costa 
d'ajuntar el seny amb la mesura per 
a arribar al just capteniment. 

Contemplant la nostra historia d'a-
quests cent anys comprenem la rea
litat de les observacions de Vicens i 
Vives pero també entenem que, si bé 
potser no hem trobat el just capteni
ment de que ail parla, si que hem es
tat capaços d'un cert capteniment 
que ens ha permis fer front a totes 
les adversitats. 

Ara bé, mes que el que ha passât 
ens intéressa el présent i sobretot el 
f'ttur. Em sembla que aquesta garan
tía de futur es pot sintetitzar en les 
paraules de Maragall que cita Vicens 
Vives com "la fe dels qui no temen 
ni defallences ni incomvrensions, dels 
qui veient ¡'obra ¡larga, es disposen a 
realitzar-la amb una contribució per
sonal i irrecompensable, hora a hora, 
dia a día". 

Creiem trobar en aqüestes parau
les una descripciá de ¡'estat d'dnim 
de molts dels oui han trebaüat, tre-
ballen i trebaüaran per a continuar 
¡'obra del Centre Excursionista de 
Catalunya que podríem resumir en 
paques paraules, i referint-nos tant 
ais aspectes esportius com ais cultu
ráis, que el nostre deure és el d'afer
rai-nos a les coses essenciais defugint 
les que san contingents. 

Agustí Bou 
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El cinquantenari de l'excursionisme cátala 
per Melcior Font 

Corn a article inicial dels treballs que 
dediquem s la commemoració del primer 
centenari de la nostra Entitat, hem cre-
gut adéquat de reproduir el que ara fa 
cinquanta anys l'illustre escriptor Mel
cior Font va dedicar al cinquantenari del 
Centre i l'excursionisme, en que es glos
sa la significaciód'aquella efemèrides que 
ara commemorem de nou, amb uns con-
ceptes que no han résultat pas altérais. 

Altrament, cap melangia pot impli
car l 'evocació. Res no és perdut, i 
són infinits eis guanys. Mireu només 
quina jove maduresa la d'aquest ca
sal, to t nostre, bastit a l'ombra de 
tres columnes corintianes en el racó 
més pur i exquisit de la ciutat velia. 

II. Barcelona en piena facècia 

Barcelona tenia aleshores uns 250.000 
habitants. Amb tan poca gent, no di-
reu pas que fes poca fressa. Ara a 
aquests barris els ha arribat ja la dol
ca pau tan merescuda, ¡ no encara 
la profanació. Que Déu els servi 
aquesta f lorida somnolencia! 

III. Un nou romanticisme 

Lluny del brogit, en un f in issim re-
cer, entre gárgoles i campanes, vora 
el calât dels f inestrals i les agulles 
àgils, neix innocentment una nova 
branca del romanticisme. 

Feia aleshores quaranta-tres anys 
que Aribau havia fet sonar amb efi-
caç inconsciencia la seva Oda. En feia 
trenta-dos de la restaurado dels Jocs 
Floráis, per bé que en aquest any 
trobem que obre la festa encara un 
parlament del governador. 

Passa un vent, flairós de record ¡ 
de vel luda, i encisa uns esperits 
t r iats. Els entra tot segui i com una 
sagrada febre de cercar vest igis. Tot: 
runes, cancans, rondalles, jocs i dan
ses, to t jeia en escampall perdedor. 
Cal començar l'aplec, que la feina és 
vasta! 

Qui recercará trésors arqueològics 
en tantes d'ermites i d'esglesioles 
perdudes? Qui pujara els cims i ens 
dirà la Ilei de f lors que hi lluen i les 
herbes remeieres que s'hi fan? Qui 
baixarà ais avenes per estudiar la 
nostra geologia? Qui recoll irà deis Ila
vis innocents dels pastors i els mari-
ners la paraula viva i la caneó fresca? 

I comenca el romiatge. Cada carni 
és fressat per cent devots. Escorco-
llaven l'anima i sentien batre el pois 
de la terra, talment. 

«Era una fallera —diu un dels su-
pervivents— que ens menava cada 
festa lluny de ciutat a veure i a es
tudiar de prop tot allò vivent i histo
rie, a satisfaccio de l 'esperit, to t fent 
Margues caminades a peu en benefici 
de l 'organisme». «Retornàvem a casa 
—segueix d ient— contents sempre 
portant nous dibuixos, pintures de vis
tes i obres arquitectòniques de la ve-
l lúria. a més de fòssits minerais i 
plantes, cançons populars i notes pel 
vocabulari pur, que desapareixia de la 

I. La commemoració 

S'ha escaigut enguany, al 26 de no
vembre, el cinquantenari de la prime
ra ent i tat excursionista catalana. 

Cinquanta anys de vida! Unes no
ces d'or! Reculeu, si us plau. Comp
tant enrera, una vida de cinquanta 
anys és a casa nostra impreable. La 
nostra vida recobrada té justos 
aquests anys. Son els primers pas-
sos sensé balanceig. És el temps d'a-
quella sensació ùnica d'obrir els ulls 
adormissats i trobar que us somriu al 
davant, amb mil gracies noves, una 
terra viva. 

IVIig segle de vida vol dir, a més, 
entre nosaltres, una superació del 
tempérament. Som fr isosos, és cert. 
No tenim pas balbes les mans. Però 
som fets a moure' ls amb un neguit 
puéri l . Prenem, amanyaguem i obii-
dem amb pressa les coses. I àdhuc 
força sovint les de l 'esperit. 

Reconeguem ara que per a laborar 
en un recomençament calien mans 
pacients, amoroses i ungides. El gest 
primer té aleshores tant de benedic-
ció com de carîcia. 

Entre nosaltres —cal dir-ho?— les 
passions o els sent iments, per pre-
gons que fossin, no han pogut cremar 
sempre sota un sostre. Les rares ve-
gades que han pogut recloure's, no 
ha estât pas per viure-hi Hargament. 
Una excepció gloriosa ha estât, doncs, 
el nostre excursionisme. 

Sona en bona hora la commemora
ció! Brandem totes les campanes del 
nostre entusiasme i de la nostra fer-
vor. Evoquem les primîcies d'aquesta 
obra. Flairem l'aroma d'aquell ambient 
en que sorgia. Valorem-ne també l'e-
ficàcia mult ip le. 

Situem-nos. L'any 76 porta a Cata
lunya la paci f icado. Ha passât tot just 
aquella sagnant darrera carlinada. Els 
camins poden èsser petjats plàcida-
rhent. L'olor de la pólvora es va fent 
llunyana. 

Aquesta dolçor, aquesta seguretat, 
tant de temps esvaïda, tempta al 
constant enriolament i a la disbauxa. 
Barcelona s'hi llanca amb dél i t . La 
ciutat fa una segona joventut esbojar-
rada i acolorida. Bé n'heu senti t con
tar gestes. En un brevíssim historial 
del «Club dels Fédéralistes» en reco-
l l iem algunes. Aquells balls al Liceu! 
Aqueües carnavalades d'«El Gavilán», 
que embogien les Rambles! Aquelles 
parodies del «Niu Guerrer»! Aquella 
Barcelona de les sarsueles bi l ingües! 
És un imperi del xaronisme que costa 
de reviure amb exactesa, i àdhuc de 
pressentir- lo tènuement. 

L'aldarull i la febre s'havien enco-
manat a l 'activitat, diguem-ne romàn
t ica. Naixien, morien, mudaven de t i -
tol i d'ideologia les rev is tes .en un 
adúcar d'ulis. La qui es deia «La gorra 
de cop» avui, podia dir-se a l'endemà 
«La Bandera Catalana», sensé massa 
sorpresa. El grup amb menys velleï-
tats era el de «La Renaixença». 

La qüestió de les as i les es en els 
plurals, si va alçar-ne d'aldarul l ! La 
r ival i tat entre l 'Acadèmia i l ' Institut 
resta pal l idissima, si us apropeu a 
aquesta palestra. 

El diumenge era el dia de l 'esperit, 
del sedant barcelonisme. A! mat i , al-
menys, el bon barceloní es comporta
va polidament. Mirava amb un cop 
d'ull vague uns quadres —oh aquells 
plens a la Sa'a Parés!— comprava 
postres al carrer Petr i txol. Aquesta 
segona dolçor era la més perdurable. 

Cal dir que la vida de la ciutat era 
concentrada tota a la ciutat velia. 
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ciutat per la influencia diaria dels pe-
riódics l legits arreu de Catalunya en 
liengua castellana.» 

El nostre excursionisme, dones, té 
una naixenca presidida per un alt es-
perit. A través d'aquestes paraules, 
gosaríeu a dir que aixó és un esport? 
Podríeu afirmar que és un esbargi-
ment? 

Sabeu prou que és quelcom de més 
alt i de més pur. Si en dubtéssiu pels 
inicis, ateniu-vos ais f ru i ts . Direu pot-
ser que eren inconscients? Potser sí, 
pero aixó provaria només la forca de 
la idea que els feia ágils les passes 
i lúcids els ul ls. 

Seguim de prop en el seu camí ini
cial els nostres primers excursionis-
tes. 

IV. La societat «X» 

És aquest el primer intent d'asso-
ciació excursionista. No arriba mai, 
pero, a prendre carácter corporatiu. 

«Era abans de l'any 1876 —diu Cé
sar A. Torres, un dels fundadors—. 
Un peti t aplec de jovent entusiasta 
constituía una societat d'excursions 
amb l'objecte especial de recorrer la 
nostra térra per admirar i ponderar 
ses belleses.» 

Eli mateix ens conta que el nombre 
de components no podia passar de 
dotze. Era, dones, una mena d'apos-
tolat arnical., Potser fóra més just de 
dir-ne precursors, cercant també un 
mot bíblic. 

Sospitem que no volien excedir 
aquest migrat nombre de socis per tal 
de fer glat ir els aspirants, que diu que 
eren innombrables sempre. Fent-la 
cobejable volien acréixer la qualitat 
i l ' interés de llur associació, tan 
minsa. 

Reconegueren el seu aspecte gal-
rebé doméstic. Era un esplai íntim 
—ens diuen. I, realment, no exagera-
ven gota. 

Veieu quina innocent orqanització. 
Havien fet una caixa comunal amb Tin
gres de les quotes, el producte de 
les qua's era destinat a dues excur-
sions oficiáis que feien cada any i 
duraven dos o tres dies. 

La f inal i tat era ben clara: sort ien 

«per visitar algún Hoc notable de la 
nostra terra, ja en senti t plntoresc, 
ja en sent i t art íst ic». 

A cada excursió feien una mena de 
sessió en el Hoc que visi taven. All í el 
president llegia un «treball apropiat 
de carácter excursionista» i el secre
tan la ressenya de l 'excursió ante
rior «ornada amb tots els details o 
datos que s'havien pogut recoil lr re
ferents ais llocs o monuments rela
tais». No podreu pas dir que perdes-
sin el temps. 

Que vol dir l'X del t í tol? —us hau-
reu preguntat. No han pas negl igi t 
d'aclarir-nos-ho: «Portava aquest nom 
incògnit —escr iv ia C. A . Torres— 
perqué tots els iniciáis cobejaven en 
son esperi t i en son cor un ideal i 
unes aspiracions superiors a l 'objecte 
que en el reglament s'anunciava. Es 
proposaven un dia més endavant d'es-
tendre el radi d'accio i contr ibuir en 
forma i medis oportuns al desvetlla-
ment de Catalunya.» Novells com 
eren, ja veieu com se les pensaven 
totes! 

Aquest primer pas era indispensa
ble, però ben aviat fou migrada l'asso-
ciació pels neguits que desvetl là. Hi 
havia en l'ambient i en el desig de 
tots, enl laminits per aquesta prova, 
l'anhel d'aplegar-se sota un sostre 
més ferm. No va pas caldre que f r i -
sessin massa. 

V. Una excursió a Montgat 

Veieu aquests sis homes que hi ha 
en el nostre gravât? No us demaneu 
davant llur act i tud i la indumentaria, 
on teñen el trabuc i la manta rati la-
da? Son trabucaires, talment. Els pri
mers trabucaires que feren del trabuc 
un bastó, i un sarro de la manta. 
Heus ací els sis primers excursionis-
tes que pressentiren en aquest es
port una pila de gracies i un trésor 
d'eficàcia pairal. 

No oblidéssiu els seu noms: Pau 
Gibert, Josep Fiter, Eudald Canibel l , 
Ramon Ambròs, Marcai Ambròs i Ro
ma Amet . N'hi ha dos de supervivents 
encara — i que ho siguin molts anys: 
Eu Canibell i En Marcai Ambròs. 

Fern historia. Heus ací que un bon 

dia, el 26 de novembre de 1876, de-
cideixen tots cinc d'anar d'excursió a 
Montgat. 

En Josep Fiter, que era el qui tenia 
damunt els altres un major ascen-
dent, va proposar-la. Tots reconeixien 
el seu cabdil latge, per bé que no l'ha-
gués proclamât ningú. 

Qui era En Fiter? Si hem de creure 
la primera Mista de socis, era «pro
fessor mercanti l académie». Però no 
era pas únicament això. A «La Renai-
xenca» hi ha sota aquesta signatura 
assaigs histories ben intéressants. 
Era, a més, un excursionista infadi-
gable i un home d'esperit i de gran 
in tu ido . 

Deixem que ens conti eli per pe
ces menudes en aquell est i l pintoresc 
d' ingenuitat del seu temps, aquesta 
anada a Montgat. La ressenya és un 
document precios. 

«Eren les set del matí — d i u — del 
d¡a 26 de novembre de 1876. Sona un 
xiulet i el tren del l i toral va posar-se 
en marxa. 

»En un vagó de segona classe cine 
joves sostenien animada conversa i 
per l ' interès amb què enraonaven, bé 
es podia comprendre l 'entusiasme que 
els produïa la contemplado de les 
belleses que mostra la natura ¡ els 
records que ens han transmès els se-
gles.» 

Realment no tenen massa exigents 
els ulls i són d'una suggestió ben fá
c i l . 

«Al parar el carri l a Badalona 
—cont inua dient— baixaren tots cine 
i encaminant-se per la carretera, es 
dir igiren a Montgat. Al l í , al peu d'a-
quell turó, regat amb la sang de tants 
màrt i rs, es deturaren els expediciona-
ris i dos d'ells asseient-se en les ro
ques obriren les capses de pintar a 
l 'ol i , provant d'abocetar la vista del 
castel l , tan anomenat en les cròni-
ques de la guerra de 1808, mentre 
els demés guiats per l 'esperit d'in-
vestigació pujaven la costa i saltaven 
els arrunats murs de l'antiga forra-
lesa.» 

Ja ho veieu! Eren art istes, erudits 
i. a més, tenien ja «esperit d' investi-
qació». 

«Al cap d'una hora —ens diu el ero-



E/s fundadors de l'Associació Catalanista 
d'Excursions Cientifiques. El grup és cora-
post per Ricard Padrós, Marcal Ambrós, 
Pau Gibert, Josep Fiter i Inglés. Ramón 
Armet i Eudald Canibell. Aquesta fotografía, 
de gran valor documental pertanyia al pre-
sident Fiter, que l'any 1894 la va cedir el 
Centre Excursionista de Catalunya per ter
ne copia i és la que servir sempre divulgant 
e/s capdavanters i fundadors de l'excursio-
nisme col.lectiu. • 



El pis deis capitells. Seu histórica del nos-

tre excursionisme. Residencia de l'Asso-

ciació Catalanista d'Excursions Científiques 

en 1877. Fou el primer local social, a l'im-

moble assenyalat amb el núm. 10 del carrer 

de Paradis i amb les reformes subsegüents 

compta amb norant-nou anys de radicado 

a la mateixa casa. y 

nista— els excursionistes, seguint 
les indicacions d'un d'ells, emprenien 
el carni del Masnou. 

-Qui els hagués vist mes tard al 
passar per Masnou, el carri l que havia 
de retornar-los a Barcelona! Tots cinc 
satisfets d'aquella expedido recrea
t iva, corn es delien transmetent-se les 
impressions rebudes! I la cosa no era 
per menys! » 

Ara veieu quin esguard mes sensi
ble el del nostre narrador: 

«Des del peu de Montgat es dist in-
geix un horitzó (eli diu horisont) de 
delicadíssim color, confonent-se amb 
les aiguës de relluent miral i , on amb 
tota puresa es retraten les entona-
cions del f i rmament, reproduint-s'hi 
els esfumáis tons de la condensada 
atmosfera. 

»La vegetació espontània —segueix 
dient la sagacitat descriptiva del cro
nista—, els conreats camps, el con-
trast de colors o aquelles roques que 
canvien des del vermeil f ins al man-
gre, des de l'ocre ciar al de terra-
sombra, i, mes que res les glorioses 
recordances que envolten el turó, im-
pressionen a tot el que sent entu
siasme per les coses de la terra i 
commouen els sentiments del qui ad
mira l'art i s'embadaleix contemplant 
les belleses de la natura.» 

Davant aquest «embadaleix», el pri
mer que trobem, i que va èsser des
prés el mot de començament de totes 
les ressenyes d'excursions, recor-
dem amb quina finor ridiculitzava Va
lenti A lmira l l el mot. L'Almirall fou el 
primer que va sentir la feble retòrica 
d'aquestes descripcions i el primer 
que clama per la clara naturalitat. 

Seguim: 
«Veu's aquí, perqué impressionats 

per aquell harmonios conjunt, els jo-
ves expedicionaris sostenien, tot es
pérant el carr i l , ben animada con
versa.» 

I guaiteu amb quina solemnitat des-
criu En Fiter l'escenari que van esco-
llir per a un acord d'una transcenden
cia, que no sospitaven pas ells, ni de 
molt. 

«Asseguts en el sorral que besa 
Iona del Mediterrani , es parla de fun
dar una associació que, practicant 

sortides per l'estil de la que tan agra-
dablement s'havia fet aquell jorn, po-
gués estudiar les riqueses de la nos-
tra terra baix els diferents aspectes 
científ ic, artíst ic i l i terar i , que els es-
tudis portais a cap f ins aleshores per 
alguns deis allí reunits obeissin ja a 
un plan fixo inspirant-se en les profi-
toses i nobles idees del catalanís-
me.» 

Heus ací tota una doctrina. Per co-
mençar, n'hi havia prou. 

«Muntaren al vagó i refermant-se 
mes i mes en el seu propósit i, con
tant sols amb son ardiment, allí ma-
teix donaren per plantejada la insti-
tució.» 

I cal dir que no foren tot propósits 
de somniador. Posen mà a la butxa-
ca i: 

«Allí mateix el nomenat tresorer va 
cobrar les primeres quotes ais no-
vells socis.» 

VI. L'«Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques» 

En aquell vagó de t ren, dones, feta 
efectiva la primera quota, era creada 
la primera associació excursionista de 
Catalunya, organitzada corporativa-
ment. 

El diumenge vinent, 3 de desembre 
de 1876, els fundadors aprovaren un 
projecte de Reglament, «molt con
cis», que En Fiter va proposar-los, i 
acordaren el t i to l de l 'associació, que 
és —segons un deis fundadors— 
«bastant pretenciós, però escaient, 
atesa l'alta f inal i tat que pretenien as-
sol ir». 

Corn fou rebuda la creació d'a-
questa nova ampia entitat a la minsa 
societat X? 

Cai dir que els fundadors de l'«As-
sociació Catalanista d'Excursions 
Científ iques» eren tots socis d'aquell 
prímit iu intent d'associació. 

«Anticipant-se al nostre anhel —diu 
En César A. Torres, sense gelosia—, 
En Fiter havia constituït una nova en
t i tat. Tots els components de la So
cietat X —afegeix— foren invitats a 
formar-ne part. Alguns resístíren, mo
lestáis tal volta, més que en son amor 
propi, en son esper i i d' iniciativa pa
triótica.» 

Sembla que alguns es sentiren fe-
r i ts perqué trobaren que En Fiter ha
via fet massa sl lenciosament, massa 
secretament la seva obra. Van arribar 
a judicar-ho com una conspi rado en 
contra d'ells. 

Però la puixança de la nova Asso-
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ciació esvaí ben aviat aquests recels 
mesquins; eren, d'altra banda, ben ra-
ríssims els qui els sent ien. 

D'entre els fundadors, cap no era 
major d'edat, i l ievat d'En Pau Gibert, 
que era escriptor, tots els altres tre-
ballaven en el comeré o en la indus
tr ia. 

Veieu quin cas d'auto-didactlsme! 

VII. Els cinc savis del carrer del 
Paradis 

L'Associació fou tot segult installa-
da en un pis tercer del carrer del Pa
radis, en la casa que hi ha davant la 
pedra circular que assenyala el cim 
de l'antiga Acrópol is Laietana o Fa-
ventina, on hi ha avui el «Centre Ex
cursionista de Catalunya». 

Aquest pis era a l'alçària deis tres 
capitel ls de les columnes corínties. 
Aquests capitel ls servien de paret 
mestra i aguantaven les bigues. Ales-
hores no hi havia Tactual pati inte
rior. 

Corn fou acollida d'antuvi l'Associa-
ció? Com judicava la gent aquell ma-
tinejar désespérât? Aquells atuells 
on e!s portaven, es preguntava tot-
hom? I qué hi van a fer dalt de les 
muntanyes? 

Cal dir que el mot excursionisme, 
tan transparent de sent i t et imologie 
fou vest i t de múlt iples prejudicis. 

Aquel les eren les interrogacions 
dels veïns, sortosament pacifiques 
Les que es feien els pagesos ja no 
ho eren tant. Mes d'una vegada ha-
gueren de fugir sota un ruixat de pe
drés. La f inal i tat mes amable que hom 
els atribuía era la de recercadors d'un 
trésor amagat. I, reaiment, ho eren. 
Hom els creia molt sovint inspectors 
de nous impostos. En veure' ls des 
d'una masia, tancaven les portes, 
amagaven el bestiar. Un guia del Ca
di va dir-los que declaressin clara-
ment que eren oficiáis de Texèrcit 
car l i que hi anaven per l 'espionatge. 
Recordeu que Marian Agui ló fou 
près per malfactor a Pardines? 

Ara que el carnet del «Centre Ex
cursionista» és acol l i t amb tota Ilei 
de cortesies arreu, fa bo d'evocar 
somrients aquelles facècies, que no 

devien fer-los somriure massa a el ls. 
La premsa, diu En Canibell , ens va 

secundar tôt seguit gracies a les tar-
getes i gasetil les recomanades d'En 
Fiter. L'acodilla dels inteHectuals a 
aquells cinc savis del carrer del Pa
radis, no fou, perd, ni expectant com 
la dels veïns, ni agressiva a la ma-
nera dels pagesos. Van esgrimir no
mes tota llei d' ironies. L'historiador 
Bofarull va iniciar les befes. La pri
mera frase amb que els motejaren 
fou la de la «colla del Mus l i terari». 
Els contertul is del café Suis van tr iar 
un nom flairés per a designar-los: en 
deien «els de la farigola». 

Sembla, perd, que ells no s'ho pre-
nien gens a la valenta. Diu Eudald 
Canibell que ells glossaven aquestes 
bromes tôt fent via. 

La gent en deia els «savis del car
rer del Paradis». La frase no era en 
llavis de tots ben despectiva. Hi ha
via en alguns, en dir-la, barrejat amb 
la sorna, un bri d'admiraciô impre-
cisa. 

Av iat va venir la r idicul i tzaciô pû-
blica. Va iniciar-la una sarsuela que 
va fer forrol la durant molt de temps. 
Es deia: «De la terra al sol». Hom 
veia dalt d'un terrât, que volia ésser 
del carrer del Paradis, cinc homes 
amb paraigua, que paraven resigna-
dament la pluja. 

Va segulr una altra divulgaciô, pot-
ser mes vasta encara. En una de les 
auques que aleshores sort ien de tant 
en tant —hom no pot imaginar-se'n 
ara la d i fus iô— el gravador de les in
génues f igures els havia réservât un 
quadret. Era un exemplar de color de 
v i . Sobre el cel d'aquest color, ornât 
de nûvols elemental issims, damunt 
un terrât ratl lat d'una manera unifor
me en horitzontals ratl les blanques, 
veieu, fets ninotets d'auca, els cinc 
fundadors, amb una casaca tota cenyi-
da i unes galtes arrodonides cômica-
ment que els vessaven damunt el cor-
batî. Duen tots cinc serit isos, greus, 
un paraigua obert. L'ingenu gravador 
va posar la cura mes sapient a fer 
ben blanques les barnil les sobre els 
paraigùes tan nègres. Perquè foren f i -
guretes d'auca, son ara mes vives to-
tes cinc que els menestrals i els 

manyans i els sastre i els forners i 
els teixidors del vostre barr i , avis 
nostres. 

VIII. L'obra de l'Associació 

No és possible de creure que els 
fundadors poguessin sospitar la crei-
xença de Tentitat. Meravel lats, veien 
com l'obra els creixia a les mans i 
com es dreçava superbament sobre 
Murs espatl les. 

Cal dir que Texcurs ion isme era 
aleshores un fenomen europeu. 

Els minyons de Tañada a Montgat 
van trobar-se ben aviat voltats de les 
personalitats de mes relleu del seu 
temps. 

Resseguint la Mista de socis del 
primer Anuari , hem anotat uns noms 
ben signi f icat ius: Lluís Domènech i 
Muntaner, Francesc de P. Rius i Tau-
Jet, Esteve Sunyol, Jaume Russinyol i 
Prats, Manuel Duran i Bas, Enric Vi
dal i Valenciano, Pere Aldavert, Ra
món Arabia, Joan Mané i Flaquer, Au-
léstia i Pijoan, Francesc Maspons i 
Labros, Antoni Rubio i Lluch, Mi re t i 
Sans, Puig i Cadafalch, Ceferí Roca-
for t , etc. 

Mol ts d'aquests noms ¡Ilustres 
començaren a publicar art icles en els 
Butl let ins de l '«Associació Catalanis
ta d'Excursions Cientí f iques». 

És el doctor Rubio i Lluch qui ha 
di t : «Tingueu présent que en la llar 
de Texcursionisme, s'ha enees el pri
mer caliu de la prosa cientí f ica cata
lana». 

Sens fa dif íci l de rastrejar minu-
ciosament la vida íntima de l'Asso
ciació, perqué f ins a l'any 1881 no 
comencé la publicació del seu But-
l letí. 

Fullejant-lo aneu veient amb quina 
amorosa act ivi tat compleixen la tas
ca que van assignar-se. Aneu veient 
ressenyes d'excursions, contades en 
una infantívola minuciositat, curulles 
d' interjeccions, pero d'ací d'allà us 
escometen dades interessantíssimes 
i inédites sobre un monument que 
cau, o la copia d'una llegenda enre-
vessada, o la reconstrucció ideal 
d'unes runes. I comencen a sonar 
noms de camins inconeguts i sabeu 
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Reprodúcelo del primitiu Reglament d'As-
sociació Catalanista d'Excursions Cientifi-
ques. 

D 

«fe 
ASS0C1ACIÛ CATALANISTA 

' E X C U R S I O N S C I E N T Í F I C A S . 

R E G L A M E N T 

• * 
OBJECTE DE LA SOC] ETAT. \ ' 

é 

Art. 1. Ab lo fi d'investigar tot quant nére*-
c i la preferent atenció bali los conceptea cienti-
fich, literari y artistich en nostrabenvolguda ter-,, 
ra, »' crea nna Bocietat que a' titolari «Associselo ".. 
Catalanista d'exenrsions científicas » comprenènt 
aquest terme lasdiferentasramas del saverhumá. 

Art. 2. Pera porta* i fi aquesta id< , U socie-' •• '± 

» • 

• 

— 3 — 

tat practicará sortidas instructivas recreativas dP 
rigintse ais punts que i proposta de la Directiva, 
aprobi la majoria absoluta de socis. . 

XL • 

DELS SOCIS, SOS DRBTS T 8AS OBLIG AC10NS. 

Art. 3. ' L' Associació 's composará de socis 
honoraria, numerarla, corresponsals 7 agrégate. 

Art. 4. Loa sis primen socis qu' han ingressat 
en la mateixa tindran dret al nombrament de fun
dadora, k* g 

Art. 5. Pera formar part de 1' Associació en 
classe de numeran, es precis tindre contret al- , 
gun merit, 6 p res tat algún serve; i Catalunya. 
- Art. 6. Los agregata no seri menester qu' es-
tiguin revestita d' aytals condiciona, podent al 
algún dia ne foseen dignes i juhi déla numera-, 
ris, ingressar en aquesta categoría. 

Art. 7. Tota los socis tindran ven en las día-* 
cussions. Lo vot se reserva unlcament ala nume
raria... s _ , ., ¡,' <» . 

Art. 8. Los socis numerarla y agregata depo
sitaran mensualment en mana del treaorer una 
peseta, pera cubrir gastos extraordinaria que pa
ginan sobrevindre. . i , < - < 

— 8 — 

. Art. 9. Los gastos particulars de las sortidas 
correrán i compte de cada soci. 

Art. 10. Tota los socis tindran obligado de po
sar en coneixement de 1' Associació las investiga -
clona fetas en la sortida, de quinaa se 'n aixecari 
acta peí secretan, que reri sotmesa i 1' aprobado 
delà associais. Aixls mateix deuran ios socis ce-
dlr pera l'Album de 1' Associació una copia de las 
vistas, que responent i 1' Idea que guia i la ma
teixa, hagin tret en las expedicions. 

Art. 11. Al Ingressar en 1' Associació lo soci ve 
obligat i Terne per ella tôt quant bonament pu-
gui, tenintne dret i traure ab permis de la Di
rectiva, copias dels documents ó deis dibuixos 
que tinga recullits 1' Associació. 

Art. 13. Lo qui desitxi ingresar en 1' Associa
ció ho solicitará per escrit dirigint la petició al 
Président de la mateixa. 

I I I . 

DE LAS 8ECCTONS , 

Art. 13. Pera la mellor organisació déla tra-' 
val la 1' Associació 'a dividirá en tres sección*. 

1." Científica. 
2.* Artística. 
8.' Literaria. 



- 4 -

DE LAS SESSIONS. 

Art. 19. Avans de tornar i Barcelona lo Presl-

• - » -
dent reunirá junta general y preguntará ais so
cis si teñen qu' exposar A1' Associació alguna no
va investigado. Aixó teta' entrará á la discussió 
de la martxa administrativa y a' acordará flnal-
ment lo Uoch ahont deuri dirigirse la seguent 
expedido. 

Art. 20. Queda terminantment probibit obrir 
discussions políticas ó religiosas. 

Art. 21. Quant menys deuran celebrarse 12 
sesslons ordinarias per any. 

VI. 

• DE LAS ELECCIOXS. 

Art. 22. En las eleccions de carrechs tindran 
vot tota los socis, tenintne que reunir majoria deis 
presenta los el-legits. 

v n . 

BIBLIOTECA, ARTXIO T MUSEO. 

Art. 23. Insegulntla Idea qne guia á 1'Asso
ciació y pera portarla mellor i efecte 's formará 
una Biblioteca y un Artxiu y a' organisará un 
Museo. 

Art. 24. Lo Secretari 2.* tindri A son cárrech 

_ 8 _ 

la Biblioteca y 1' Artxiu. portantne un degut ca-
talech délas obras y documents que continguian. 

Art. 23. Tot soci que publiqui alguna obra ne 
deurá cedtr un exemplar pera la biblioteca de 1' 
Associació. . . 

Art.26. Formaran part del Museo, 'subdividit 
en seccions, tota los objectes adquirits per 1' As
sociació que per sa importancia científica sian 
dignes de figurarla. 

Art. 27. Lo President será á la vegada Direc
tor de dit Museo portant un catalech deis objec
tes que 'n formen part. 

Art. 28. Lo Director del Museo y '1 Bibliotecari 
artxivé donaran compte en la primera sessió de 
cada mes, de totas las adqulsissions qu' hagin 
enriquit sas respectivas seccions. 

Art. 29. En lo cas desgraciat de que 'a disol-
gués 1' Associació tota los objectes que formessin 
part de la Biblioteca, Artxiu y Musco ne serian 
cedita á la corporació oficial que s' acordes en jun
ta general de socis. 

". •'• .• j : . - : . t> -• •"' ' ! . . . " •' 

VIII. 

DISPOSICIONS TRANSITORIAS. 

Art. 30. Se considera que renuncia & formar 
part de la 1'Associació, tot lo membre que per 

. ' - 7 - » " . ; 
tres voltea seguidas deixl de cumplir las comis-
sions que se 11 encarreguiao, ó tot aquell que que-
H en descubert de tres mensualltata.. ' 

Art. 31. Lo llenguatxe ofidal de 1' Associació-
será '1 cátala. 

Art. 32. Cas de volguer reformar lo presen t re-
glament s' exposará per proposició degudament 
formulada y que deuri esser aprobada por las 
tres qnartaa parta deis socis. 

Art. 33. Tan pierio cas del article anterior com 
per lo de disolució de 1' Associació deuri avisar
se expresament i cada aoci. 

Art. 34. Com se vulla que determínate Uocbs 
tinguian mes importancia baix los diferente con
ceptea cientlfich, artistich ó literari: la secció cor-
responent podri per separat practicar laa investí-
gacioDs degudas, si aixis s' acordes en junta or
dinaria, tenintne que rendir compte i la Directiva 
déla resultate obtingnte, que 's posarán després 
en coneixement de 1' Associació. 

Barcelona 19 de Juliol de 1877. 

P. A. deja A .—JOSBPH F I I B E E INOLBS President. 
— C E S A B A C G U S T T O B E A B . Secretari 1 . * — E C D A L T C A -

NIDSLL. Secretan 2" — C A B L E S OAECIA VI LA HA L A . 

Tresorer.— BOMAN A B X E T . President de la Secció 
ñentifica.— laura P A O B Ó . President de la Secció 
artística,— JOAQÜIM BIEBA T . B E B T B A K . President de 
la Secció literaria. 
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Art. 14. Tote los socis seos distinció de cate
gorías deliran inscrlurera forsosament, quant 
menys en una d' aquellas secciona, que serán di
rigidas per un President y un Secretar!. 

iv . -V 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Art. 15. L' Associació será dirigida per una 
Junta formada per lo President, lo secretan gene
ral, lo Secretari 2 / , lo Tresorer, y tres vocals qu' 
ho serán los Presidenta de las seccions. 

'Art. 16. Aquestos carrechs el-legite per majo-
ria de vota tindran la durado de tres anys havent 
d' esser renovada cada any y mitx la mitat de la 
Junta. Los agracia ta deuran formar part de ia clas-
se de numeraria. 

Art. 17. • En cas d' ausencia, sustituirá per torn 
al President general, un President de secció. 

Art. 18. Las atribucions de cada hu d' aques
tos carrechs será la concedida gencralment per la 
matura 



on mor un riu i on guanya ampiaría. 
Se us fan famil iars uns cims que us 
eren inaccessibles, podeu saber-ne el 
tomb i la forma precisa. Vora l'excla-
mació radiant davant un paisatge que 
sob re , hi ha la nota erudita sempre 
i el record suggestiu i la llegenda que 
us broda d'encís el llac perdut o el 
castell que és només una torre. És 
lectura opt imista i alliçonadora aques
ta, a hores d'ara. Veieu que ans de 
passar-hi folgadament nosaltres, ha 
calgut que fressessin els camins 
plens d'esbarzers i s'arrisquessin en 
els abismes aquests homes intrèpids, 
menats per una passio, que és la 
nostra. 

IX. Una bifurcado 

És inevitable. No us féssiu la ¡Mu
sió de fer un historial de qualsevol 
entitat nostra, per bé que fos de vida 
breu, sense haver de contar una es-
cissió o una bifurcació, almenys. 

Mot ius?, un demanareu tot segui i . 
No els cerqueu. Tots son fút i ls sem
pre. Un mot o un gest enrunen o afe-
bleixen entre nosaltres una obra dre-
çada pacientment, àdhuc amb herois-
mes. És la nostra tragèdia. Una mena 
d'inexorable dest i ho voi . 

Recordeu que uns doleos servi ts, 
que no havien estât encarregats, fou 
la mort de «La Jove Catalunya», la 
primera entitat catalanista. 

Feia dos anys només que actuava 
en plena puixança l '«Associació Ca
talanista d'Excursions Científ iques», 
quan l 'escissió arriba. La causa apa-
rent del rompiment fou una discus-
sió en junta general. Un deis super-
vivents acaba d'aclarir minuciosa-
ment aquest punt, tèrbol f ins ara. És 
indiscret de contar-lo? Per discreció, 
no direm un nom, gloriós dins l'ex-
cursionisme, que per un atzar va ès
se rne pretext immédiat. 

Heu's a d que l'«Associació» havia 
aconseguit de les companyies ferro-
viàries que concedissin als socis ex-
cursionistes l'avantatge de poder 
anar en vagó de segona, pagant bit-
11et de tercera. El président, En Josep 
Fiter, va queixar-se en aquesta junta 
que algún soci havia abusât d'aquesta 

concessió fent passar com a socis 
gent que no ho eren. El soci increpat 
(és a d que callem el nom) va defen-
sar-se amb tan bones raons, que dut 
l'afer a vo tado, la Junta, que presi
dia En Fiter, fou vençuda. 

Van decidir presentar la dimissió 
tots els de la Junta. A mes van do-
nar-se de baixa de l 'entitat que ells 
havien créât. 

X. L'«Associació d'Excursions 
Catalana» 

Amb aquell mateix braó amb que 
crearen un dia l'associació que aca-
baven de deixar amb tanta amargura, 
creen tot seguit una nova ent i tat amb 
les mateixes f inal i tats que la pri
mera. 

Qué van fer els socis de l'associa
ció primera davant la bifurcació? 

Va haver-hi dues act i tuds. La ma-
joria dels socis de la primera asso-
d a d o van restar-hi. Una altra part va 
seguir En Fiter cap a la nova asso-
ciació que acabava de crear. Alguns, 
pocs, però, van decidir pertànyer a 
les dues associacions a'hora. Entre 
aquests homes exemplars hi havia 
En Maspons i Labros, En Guimerà, 
l 'Aldavert, En Domènech i Muntaner, 
entre altres. 

A la nova associació van entrar-hi 
d'antuvi homes com En Duran i Bas i 
el canonge Ribes. 

I ja tenim la r ival i tat. Confessem, 
però, que en aquest cas va èsser ben 
frui tosa. Era una emulació d'homes 
intel l igents. La r ival i tat en l'actuació 
no implicava pas un greuge a l'ideai 
cornu pel qual totes dues associa
cions laboraren. 

El «Fomento de la Producción Na
cional» va oferir gent i lment hospitali-
tat a l '«Associació d'Excursions Ca
talana». Fou inaugurada el 4 de no
vembre de 1878. 

Fa goiq de veure l 'esplet que la r i
val i tat desperta. Gosariem a dir, da
vant l'obra que hom pot constatar en 
pis Butl let ins: Benvinguda escissió! 
Les conferencies sovintegen com 
mai; les excursions, mes fréquents 
també, orenen transcendencia. L'am-
bient vibra i el ver i no traspua mas

sa ni entela la puresa de cap intent. 
És una delicia de seguir a través 

dels Butl let ins la discussió que va 
promoure's a l 'entorn del nom de la 
nova associació. 

Molts deien que l'adjectiu «catala
na» havia d'anar després d'Associa-
ció, i no després d'Excursions. Els so
cis de la novella ent i tat van defensar 
amb subti lesa la lògica i la gramá
tica de Mur t í to l . La discussió va ès
ser l larguíssima. Planes senceres del 
Butlletí son plenes d'arguments dits 
amb una vehemencia que els dona 
encara mes força. 

Mireu amb quina tendra bonhomia 
vol dulcif icar En Maspons i Anglasell 
els motius de l 'escissió. En contar
los, en un diseurs presidencial l legit 
en la sessió inaugural de 1894, deia: 
«L'esplendor de la nova idea, l'exu-
berància de vida de l'associació crea
da, el desig de f ixar i estendre els 
résultats de la mateixa féu que es 
crees una altra societat excursionis
ta que prengué el nom d'«Associació 
d'Fxcursions Catalana». 

Hem vacil lât un moment prequn-
tant-nos si valia mes deixar com a 
verídica aquesta versió o contar l'au
tèntica. Hem decidi t al capdavall de 
contar-les totes dues. 

XI. El «Centre Excursionista de Ca
talunya». El moment actual 

Amb aquella mateixa tendresa amb 
nuè contava l 'escissió, En Maspons i 
Labros va intentar mes d'una vegada 
la reconci l iació. Al capdavall va as-
solir-la. 

«Ambdues associacions —escr i -
v ia— anaren treballant cada vegada 
amb més ale i perseverancia f ins que 
reconeixent la identi tat de Murs f ins 
i amb el desig d'unir forces, que era 
el pr imi t iu de la fundado de l'excur-
sionisme, es fusionaren en una sola 
el dia 22 de setembre de 1890.» 

D'aquesta aliança en naixia aquell 
dia el «Centre Excursionista de Cata
lunya». 

Fóra pueril voler donar en uns mots 
una idea de la vida i de l'obra de la 
seu del nostre excursionisme. Fulle-
¡ant el seu butl letí teniu tot seguit la 
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sensació de trobar-vos davant d'una 
de les obres més vives del nostre 
renalxement. 

El moment actual —diguem-ho alt 
en aquesta hora commemorat iva— 
és glor iós. 

«El nostre Centre - ^ens diu el pre-
s ident— és a hores d'ara viu com 
mai. Ens ha calgut, per tal de faci
l i tar el t rebal l , que és més enorme 
cada dia, dividir-lo en seccions. Ca-
dascuna fa la seva obra sense alda-
rul l . En apiegar la feina us trobeu amb 
noves sorpreses cada dia. 

••Sospito —afegeix el nostre 
amie— que l'eficàcia de la nostra 
obra ve de la mena silenciosa i devo
ta del nostre laborar. 

»Cal fer inventari de la nostra 
obra? Fem-lo a grans vols: Tenim —i 
podem vantar-nos e n — una de les pri-
meres bibl ioteques de Geografia i 
d'excursionisme del món. 

»Us confesso com ens afalaga de 
veure'ns sol l ic i tats tothora per en-
t i tats excursionistes que van creant-
se fora de casa nostra. Adés és una 
associació excursionista belga, adés 
una del Japó —per dir-vos les més 
recents només— les qui ens dema-
nen dades del nostre funcionament. 

Fa poc, molt poc, el «Brit ish Mu-
seum» va oferir-nos uns l l ibres del 
seu catàleg a canvi de la coilecció 
completa del nostre But l let i . 

»EI nostre inventari fotograf ie dels 
paisatges i dels monuments, copio-
s iss im i t r iat com és, sera d'una uti-
l i tat al t issima als nostres historia-
dors». 

Fora hora de dir el bé de Déu de 

trésors arqueològics que han estât 
salvats per la cura del Centre que 
els vetl lava i en denunciava l'abandó 
o una temuda venda. L'arxiu de l'epis
tolari amb els nostres bisbes diu ben 
alt com ha estât preciosa aquesta 
obra. 

I l'obra dels xalets-refugi? La Ren-
clusa, UH de Ter, la Mol ina, i ara, en 
commemoració d'aquest pr imer cin
quantenari, el Centre ha rebut d'un 
generós donador anònim un magni
f ie xalet a l'entrada de la serra de 
Prades, parat amb el confort més ex-
quisi t . 

Aquesta és l'obra tangible del Cen
t re . L'altra, més si lenciosa i més efi-
caç, hom pot pressentir- la. Les voca-
cions nades al seu recer, són innom
brables. Uns noms? A l'atzar recor-
dem Ramon Arabia, que faci l i tà amb 
una perfecta coneixença d' idiomes el 
contacte cordial amb ent i tats excur
sionistes de l 'estranger; Marian Agui-
ló, l 'apòstol de la llengua, que fressà 
camins verges encara i col l i la parau-
la en el seu mateix bro l i ; Caries 
Bosch de la Trinxeria, Cels Gomis, 
mossèn Norbert Font i Sagué, que va 
encetar a casa nostra els estudis es-
peleològics, i tants d'al tres. 

I entre els nostres poètes, qui ne
gare a Verdaguer i a Maragall la viva 
influència de l 'excursionisme? El ciu-
tadà poeta de Sant Gervasi i el terre-
rol de Folgaroles havien fat igat les 
sèves passes i esbatanat els ulls al 
món que l 'excursionisme mostra. 

El Centre —acaba dient el seu in-

fadigable président— té vinculada la 
vida de Cata luny l d'aquests cinquan
ta anys darrers. 

Fa goig de mirar al nostre entorn i 
veure aquesta f i l lada de Centres que 
van alçant-se a tot Catalunya. Molts 
son exemplars. 

Pue dir-vos que el Centre no s'a-
dormirà pas damunt els l lorers d'a
quest pr imer cinquantenari. 

XII. Una balada de carni 

Tot desvetl lament —ha estât d i t— 
implica una set d'espai. Uns mots de 
Maragall i uns mots de Goethe— 
com és bella la proximitat d'aquests 
noms! —ens fan pressentir si Cata
lunya no ha estât bon xic deixondida 
al so d'una balada de carni. 

«El nostre excursionisme —ha dit 
el nostre poeta— no és pas un amor 
abstracte a la natura, sino a la nostra 
natura, i en això no hi ha esquif i-
ment, sino humanitat de sentiment.» 

«Arreu on els duras el teu cap i els 
[ teus braços 

i el teu pit valerós seran sempre a ca 
[seva.» 

Això ha cantat en el Wilheem Meis-
ter , aquella desvetl ladora, inquieta 
canço de caminant. 

I no ha estât aquesta la viva con
quista del nostre excursionisme? Hem 
sent i t bategar, en cada indret, el nos
tre pit i els nostres braços, amoro-
sits d'una tendra, casolana tebior de 
Mar que no els ha llevat pas ni el bon 
dél i t ni la gosadia. 
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A Lluís de Quadras i Feliu 
per Agustí Jolis 

Em poso a e s c r i b e perqué tinc una 
nécessitât de dir quelcom que sento 
ínt imament i que ha de sort ir fora, 
car trobo un consol de poder expres-
sar un estât d'ànim i de records. És 
un sent iment que sembla de parado-
xa, car és de dol i de joia alhora. 

De dol, per la pèrdua d'una perso
na estimada, en Lluís de Quadras, i 
de joia, per haver-lo t ingut de mestre 
i haver rebut de la seva part una 
preada consideració, malgrat pertà-
nyer, eli i jo, a diferents generacions; 
una generado, la meva, en plena jo-
ventut fa 30 o 35 anys, que se sentía 
inquieta corn la joventut de sempre, 
contra situacions i formes de vida del 
moment, però que a'hora sentia res
pecte i admirado pels homes de res-
ponsabil i tat i mestres, tant en les 
coses d'ideals espir i tuals, com en to
tes les del saber humà. 

Aquest respecte tenia, certament, 
un fons potser egoista per la nostra 
part, car el seu mestratge ens dona
va de manera gratuita una experien
cia de la qua 1 podíem fer ús i avan-
çar mes ràpidament en la nostra for
mado, sortejant más fàci lment situa
cions que es van repetint al llarg deis 
temps i sentir-nos preparáis per a 
afrontar les que s'obren de nou. 

Al marge deis meus mestres en 
els estudis, és en l'Excursionisme on 
he trobat el mestratge d'uns homes 
que no sois han afermat una afició i 
estima a la muntanya i a les ciéncies 
naturals, sino que saberen despertar 
i avivar, aquest racó ínt im i amagat 
del nostre cor, que vibra per uns 
sent iments, que fa que aquella mun
tanya, aquella flor o aquella bestiola, 
t ingui no sois un signif icat geografie 
o c ientí f ic , sino que siguí una pro
longado sentimental de nosaltres 
mateixos. Per això, no cal que la mun
tanya siguí la mes alta o ardida del 
món, ni la f lor la mes olorosa, ni la 
bestia mes bella o insòl i ta, sino la 
nostra, la que trepi tgem o admirem 
en aquell moment, prop o lluny de 
casa, perqué estem plenament iden
t i f icá is en l'obra de la Natura de la 
quai formem part. 

Del l ibret Manual d'Excursionisme, 
de Josep M. Batista i Roca, que arri

ba a les meves mans en 1931 i que 
m'iniciá a l 'excursionisme amb la co
lla del gimnàs Garcia-Alsina, f ins 
avui que he assist i t a l 'enterrament 
de Lluís de Ouadras, han passât 
moits anys; uns anys d' i l lusions ¡ 
aventures muntanyenques al meu ni-
vell mit jà de condicíons físiques i 
de disponibi l i tats de temps i mit jans, 
pero curulles d'imaginacíó i satisfac-
cions, equiparables, per a mí, a les 
empreses mes importants que es pu-
guin imaginar. 

Acabada la guerra civi l vaig deci
dir ingressar —en 1943— com a soci 
del Centre, presidit l lavors per Lluís 
de Quadras, per aprendre i aportar la 
meva collaboració a l'obra de l'enti-
tat. Una obra que veía ref lect ida en 
el gran programa d'act ivi tats socials 
per ais socis i amb el pes d'una tra-
dició histórica, de continu'itat, que 
se'm mostrava en les venerables pa-
rets del local social, on la galería 
d'excursionístes catalans i l lustres i 
la bibl ioteca, és el que sempre m'ha-
via causât mes respecte, quan fre-
qüentava el local abans de la guerra, 
per prendre uns apunts a la biblio
teca de determinada guia de César 
August Torras. 

Sabia ja llavors que insgressava en 
un Centre «eli t ista», «classista» i 
«tancat», segons opinió de fora de la 
casa, pero en rebre la primera circu
lar mensual, vaig decidir apuntar-me 
a l 'excursió collectiva del primer diu-
menge, que portava a cap un tal se-
nyor Ramón Pujol. Mes endavant, el 
senyor Pujol ja havia esdevingut l'a-
míc i mestre Pujol, el qual em dema-
nà que un diumenge fes de vocal, per 
a dur a terme una excursió collec-
t ica, cosa que em causa satisfacció 
i gran sent i t de responsabil i tat. 

Pujol em demanà en 1944 que ac
ceptés la secretaria de la Secció de 
Muntanya que ell presidia, i al seu 
costat, junt, princípalment, també, 
amb Alber t Oliveras, Estanislau Pelli-
cer i el président Lluís de Quadras, 
que foren les persones amb les quals 
vaig tenir mes contacte, vaig treure 
les mil lors ensenyances amb el 
seu exemple d'excursionístes, munta-
nyenes i ciutadans. 

Vivíem una época en qué eis car
rees de la Junta Directiva ¡ el de les 
seccions eren designáis directament 
per nomenament de la superior i tat ; 
un nomenament, però, que en reali tat 
al Centre era una elecció, car una 
prèvia consulta entre vétérans i jo-
ves actius, constituía un sufragi . So
ta aquest ambient, i atenent el sug-
geriment del senyor Quadras i eis 
Companys de la Secció de Muntanya, 
vaig acceptar-ne la presidencia pel 
marc de 1946, i vaig rebre tot seguit 
un of ici signât pel président senyor 
Quadras, en el quai se'm designava 
per a tal carree. 

Havia ingressat al Centre en 1943, 
portava dos anys de secretari i ara 
em trobava al f ront de la Secció, 
comptant amb el suport dels vété
rans i la collaboració dels homes de 
la meva generado que ingressàrem 
al Centre donant nou impu's a l'enti-
tat en l'aspecte excursionista mun-
tanyenc; alta muntanya, escalada i 
esquí. 

Com a vocal nat de la Junta Direc
tiva del Centre, és on es manifesta 
en mi plenament la Personalität, Vi
sio, seny, prudencia i decisió de Lluís 
de Quadras, home atent a escoltar 
eis desigs dels joves, prestant el seu 
suport a empreses que altres direc
t u s trabaven atrevides o no adequa-
des. 

La c reado del CA.D.E. ; I'edició 
de «Montaña. Anales del C.E.C. 1939-
1945», per no perdre la l inia de fradi
cio publicista del Centre, la rehabil i
tado dels refugis i la construcció 
dels nous, «Josep M. Blanc» i el 
d'Ull de Ter, l'Escola d'Esqui, la Ger-
mandat de Sant Bernât, la Creu d'A
neto, El «Boletín de la Sección de 
Montaña y C.A.D.E.», que ha esdevin
gut Tactual MUNTANYA, eis tres ma-
pes del Pirineu d'Albert Oliveras I la 
guia Alto Bergadà y Cardener, en 
1950, confeccionada per mí i la meva 
muller, foren empreses que tingue-
ren sempre el suport o la iniciativa 
del président. 

Precisament fou Lluís de Quadras 
qui , v is t l'exit de I'edició de la guia 
del Berguedà, ens estimula a conti
nuar l'obra iniciada de les modernes 
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El president Lluís de Quadras entre els 

dos grans pirineistes Raymond d'Espouy i 

i moss'en Jaume Oliveras, al Campament 

Hispano-francès a la Renclusa, l'agost de 
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guies del Pirineu, i ens suggerí la con-
fecció de la guia de la Cerdanya per 
a completar un ampli sector del Piri
neu cátala. 

De la ¡Musió de redactar i publicar 
una guia, el senyor Quadras ens esti
mula, a la M. Antonia i a mi , a con
tinuar en una tasca que s'ha prolon-
gat en altres guies i obres. 

En Lluís de Quadras no sois sabia 
escoltar els joves, sino que també 
els sabia empényer a empreses no-

C E N T R O IJ ICVI 

Boletín de la Sección de Montaña 

j C A . D . L 

bles, per avançar cap ais f ins que el 
Centre té per objecte i per aixó 
comprava amb un equip direct iu i de 
collaboradors de gran nivel l , entre els 
quals destecaven Alber t Oliveras i 
Ramon Pujol a la Comissió de Refu-
gis, i el mateix Oliveras i N'Estanis-
lau Pellicer, a la Comissió de Publi-
cacions. 

Ara, quan la mort se l'ha emportât 
ais seus 80 anys, sento la seva pre
sencia i tot el que ha représentât per 
ais joves del Centre d'aleshores, so
ta la seva Marga i di f íc i l presidencia. 

Quan el meu carree de président 
de la Secció de Muntanya fou confir
mât per l'assemblea de socis de la 
Secció, vaig sentir gran satisfaccio, 
en constatar l 'estima dels companys, 
però aquell of ic i de 1946 del senyor 
Quadras, serva la forma d'una desig
nado personal, cosa que sempre he 
sabut que no era aix i , però no em fa 
pas res de creure-ho, car el senti
ment de l leialtat a l'obra del prési
dent en aquells anys, jo el valoro no 
sols de cara al Centre, sino també 
devers la seva persona. 

El nou président de la Secció 
de Muntanya, en Josep M. Sala, fou 
elegit pels socis en 1952, un soci que 
portava també pocs anys com a soci 
de l 'entitat. Eli, aixi mateix, havia 
ingressat en una enti tat «el i t ista», 
«classista» i «tancada», presidida en

cara per Lluís de Quadras. Sala i 
el seu equip donaven una altra em
penta a la Secció i al Centre, i aíxí 
hem anat escrivint la historia d'a-
questa ent i tat velia i sempre jove, on 
en Lluís de Quadras, amb els seus 
18 anys de presidencia (1940-1959), 
es féu mereixedor del respecte de tot-
hom i a qui ara un d'aquells joves 
de 1943 en que eli es f ixa, ret el re
cord emocionat, en el dia del seu 
traspàs. 

Barcelona, 30 de novembre de 1975 



L'escalada i .'escalador 
per Joan Badia i Cardús 

Quan un pregunta a un escalador 
jove o vell per qué escala i qué és el 
que l'ha portat a practicar alió que 
s'ha dit que és el mes arriscat deis 
esports, normalment un es troba amb 
dos t ipus de resposta. Una de senzi-
lla i una altra de complexa. La pri
mera és: «Perqué m'agrada». L'altra 
vol explicar i f ins i tot raonar tot un 
seguit de motivacions i circumstán-
cies complexes i personáis. 

A mi em sembla que quan veig gent 
de procedéncies, maneres d'entendre 
i maneres de fer tan diverses com 
les que un es troba en els amblents 
escaladors, estic temptat de pensar 
que Túnica resposta és la primera. 
És a dir: l'escalador escala perqué 
escalar li agrada, f ins i tot l'apas-
siona. 

Ara bé, si aquesta rao tan fona-
mental i senzilla, és, per a dir-ho d'al-
guna manera, la de f in ido en general 
de tot escalador —i d'altra banda de 
tot muntanyenc— cree que és incom
pleta, precisament perqué és massa 
general. 

Per poc que un conegui una mica 
diversos escaladors, es podrá adonar 
que hi ha moltes maneres di ferents 
d'entendre l'escalada i l 'escalador. Hi 
ha el fanátic, el despistat, el que 
sempre fracassa... 

Pensó, per tant, que l'escalada és 
una act iv i tat muntanyenca de gaudi i 
de plaer o de disgust i rebuig (depén 
deis casos) essencialment individual, 
que té una cosa clara: és una forma 
dañar a muntanya que té per objec-
tiu enfilar-se mitjancant unes técni-
ques determinades a cims, agulles o 
parets que requereixen un esforg, i 
uns coneixements que li son propis. 

Insisteixo: essencialment indivi
dual. Hi ha una obscura i confusa ten
dencia en cada un de superar els pro
pis l ímits i condicionaments. L'esca
lador ho troba en el regne de la ver-
t ical i tat , desafiant la gravetat: en un 
maro meravellós i natural, la mun
tanya. Hi ha quelcom de bell i insó-
lit en un home que busca mirant 
amunt el seu object iu i sense gaire-
bé res mes que el seu eos com a mit-
já. Qué mes voleu? 

Per aixó també cada escalador es

cala diferent. És signif icat iu que un 
escalador, coneixent-lo, es pot reco-
néixer de lluny, escalant. Diria que 
s'adapta a la roca, i d'una manera 
única, ben personal. Aquesta adapta
do de l'escalador al relleu o ll isor de 
la muntanya és el que se n'ha di t 
«l 'est i l». I l 'estil no és només la ma
nera individual de posar mans i peus 
en unes mateixes preses: enclou 
també el lloc, el camp de joc de Tes-
calador. Hi ha l'escalador de parets 
i agulles de baixa muntanya —el 
menyspreat «roquer»— hi ha l'esca
lador de la mitjana di f icul tat a Taita 
muntanya, hi ha ¡'especialista de les 
ascencions de glac, e t c . . 

Tots plegats, pero, els escaladors 
senten un impuls, ben animal per cert, 
vers un terreny que no és domini pro-
pi i natural de l'home: el regne de la 
vert ical i tat en el qual ells es van con-
f igurant i determinant, i reconeixent 
com a propia aquesta configuració; 
com si pujar entre térra ¡ cel li des
cubrís la seva vera vocació. És des 
d'aquesta doble relació que podem 
comprendre el carácter franc, i a ve-
gades violent i primari de l'escalador, 
com violent i primari és el desafia-
ment que fa la muntanya a l'escalador. 
Alhora que la muntanya mostra els 
seus secrets a l'esforc de l'escalador, 
aquest va aprenent, va apropiant-se 
de Taspror i la severitat de la mun
tanya. S'aprenen a conéixer Tun a 
l 'altre. 

Pero, voldria que quedes clara una 
cosa: si l'escalada és una experien
cia individual, no per aixó ha de dei-
xar de ser compart ida. Tal com su-
poso que tothom ja sap, els escala
dors normalment van de dos en dos 
o de tres en tres. Formen «corda-
des». S'ha escr i t molt, i s'han deba-
tut i mi t i f icat massa, molt mes del 
compte al meu entendre, sobre els 
valors de la cordada i els valors deis 
vineles que uneixen els seus compo-
nents. 

Cree que la cordada i els vineles 
que uneixen els seus components 
son profundament senzills, elemen
táis, gairebé simples de tan naturals 
que son, com naturals i s imples son 
els object ius que es proposa l'escala

dor. La cordada neix de la nécessitât 
d'afrontar el rise de l'escalada amb 
un mínim de seguretat. Tant l'asse-
guranca de la progressió, com la ca
paci tai de preveure i resoldre un con-
tratemps qualsevol i possiblement 
molt natural, fan de la cordada un nu
d i gairebé necessari i imprescindi
ble, sobretot en el qui no té prou ex
periencia per a anar sol. 

I també amb aixó cada escalador, 
al llarg de to t el seu histor ial , inicia 
un procès d'adaptació amb els com-
panys de cordada, def inint, i per tant 
definint-se eli mateix, el que demana 
ais companys, i s 'emmoti la també al 
que demana l 'altre. D'una o altra ma
nera, un es va acostumant ais com
panys que teñen una af ini tat de crite
ri i de preferéncies, i aixó arriba a 
fer que escalar amb els amies fets 
escalant, sigui un motiu mes d'allí-
cient I de plenitud en l'escalada. 

Amb tot el que he anat dient pen
so que resulta ciar que l'escalador i 
la practica l'escalada no son cap co
sa rara. Ho die perqué sovint un es 
troba amb gent que professen una 
mena d'admiració o de respecte gai
rebé malaitís ais escaladors; aqües
tes persones creuen que l'escalada 
és una act iv i tat excepcional, reserva
da a unes minories de sers superdo
tata, que no teñen por de res. . . i em-
bolica que fa for t . Em sembla que 
tothom que reuneixi un mínim de 
condicions físiques i psíquiques, pot 
escalar. Que no tothom pot enfron
t a r s e amb les mateixes d i f icu l tá is , 
aixó també em sembla évident. Jo 
dir ia que to t jove excursionista que 
t ingui ganes i voluntat per a arribar-
hi , pot ser un escalador normal, com 
tants n'hi ha. En pr incipi , és qüestió 
de dedicació i d'entrenament que edu
quen i possibi l i ten les capacitats «es
caladores» de l ' individu. 

Hi ha també la gent que d'una ma
nera o d'una altra, manifesta un cert 
menyspreu o repulsió envers els es
caladors, sovint per desacord profund 
i incomprensió deis valors que hom 
troba en l'escalador, a vegades —po-
ques, sor tosament— per un penós 
ressent iment i complex davant de 
l 'activitat aparentment mes «bril lant» 
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de qualsevol escalador. 
Tant una reacció com l'altra, que he 

esquematitzat i polaritzat expressa-
ment, son f ru i t d'una ignorancia que 
fa que es creí, posit iu o negatiu, un 
mite fals i absurd, perqué no és cert 

ni ref iecteix la reali tat. 
Pero parlar de l'escalada i l'escala-

dor sensé fer referencia a les conno-
tacions que presenta en el nostre 
país, em sembla que seria poc raona-
ble. He dit abans que l'escalador va 

adquir int un esti l i que aquest est i l 
've també déterminât pels llocs on va 
a escalar. 

Jo m'atraveixo a dir que el princi
pal object iu d'escalada en el nostre 
país el consti tueix el Pirineu. Podem, 
dones, parlar d'un cert «p i r ine isme», 
tal com en altres indrets es pot par
lar d'alpinisme o d'andinisme. I re
t ine, en comparar el nostre pireneis-
me amb l 'alpinisme, uns t re ts que li 
son característ ics. L'un és que hi ha 
una major separado entre l'escalador 
i el muntanyenc no escalador: la gai-
rebé total i tat deis cims principáis del 
Pirineu es poden assolir sense haver 
de recorrer la practica de l'escalada. 
Una altra és, per la seva menor alca-
da, que ais escaladors del Pirineu 
els és molt mes fácil d'adquirir una 
práctica en l'escalada en roca que en 
l'escalada en glaç. 

Pero sí jo pensó que aixô condi
ciona i di f iculta en part el fet de no 
posseir una técnica completa de Tai
ta muntanya —roca i g laç—, també 
pensó que no és ni bon tros insupe
rable. Com a exemple i punt de refe
rencia es pot assenyalar Tactivitat 
deis pir ineistes francesos, que n'han 
aconseguit un nivell remarcable. Hi 
ha molts racons del Pirineu —parets 
i couloirs— on a l 'hivern podem tro-
bar l'encís de les ascensions de glaç, 
fent-nos nostra la seva técnica. Pen
só que el Centre, en ocasió del seu 
centenari , ha de plantejar-se aqües
tes questions, ja que és Torientació 
del nostre p i r ineisme i el seu futur 
el que hi ha en joc i és en def ini t iva 
en aquesta perspectiva i dinámica 
—ara rellegia el l l ibre de Guilera i 
Albinyana: Excursions pels Pirineus i 
els Alps— que hem volgut, sí no 
aconseguit, situar-nos. 

Si bé he parlât del Pirineu com a 
object iu de l'escalador en el nostre 
país, he dit també que comporta una 
separació entre el muntanyenc escala
dor i el no escalador. Aquesta sepa
ració s'acusa amb molta mes profun-
ditat i violencia en els llocs on per 
les sèves prôpies caractér ist iques 
l'escalador es va a entrenar: son els 
anomenats llocs d'escola. Es en 
aquests indrets que l'escalador té mes 
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el peri l l d'oblidar la total i tat de la 
seva act iv i tat muntanyenca. 

É*s lamentable, perô és cert, que 
en l'escola l'escalador oblida —n'h i 
ha que no ho han sabut, ningú no els 
ho ha ensenyat ma i— molts deis seus 
valors i object ius. Sembla que el 
GAME i l 'ENAM de la regió catalana 
han fet algún pas de cara a acostar-se 
a aquesta problemática. Si bé jo es-
tic en profund desacord amb el cl i
ma i l 'ambient que es crea en massa 
ocasions en aquests l locs, també 
cree que s'ha de saber enfocar-ho 
com cal. Dir que els escaladors son 
uns éléments incívics pot ser cert 
en alguns casos, pero és inexacte 
perqué és superf ic ial . Aqüestes 
questions son molt mes profundes, 
toquen el fons deis problèmes que 
els homes tenim plantejats avui dia. 
Un d'ells és la separació entre tre-
ball i Heure, l 'esplai. 

Fins fa poc estàvem acostumats 
que tota act iv i tat de muntanya, l'es
calada sobretot, estava reservada a 
unes minories tradicionals, amb 
prou diners per a comprarse un bon 
equip d'escalada o d'esquí —massa 
car tot plegat: aixó ja seria un altre 
capí to l—. Avui en dia no és que res 
s'hagi abaratit, ans al contrar i , pero 
hi ha hagut un canvi qual i tat iu en la 
práctica deis esports de muntanya 
que ve donat per una gran prol i feració 
deis seus practicants. I és bo que si
guí així: la muntanya és per a to thom. 
Tot aixó comporta una gran massif i-
cacíó i una comercial i tzació que di f i 
culta interrogar-se i respondre's ais 
«perqué» del que cada escalador fa o 
deixa de fer. 

Hi hauria moites mes coses a pen
sar i a dir; no m'hi estenc mes, pero 
cree que el remei que hi puguem 
aportar nosaltres, el Centre, és el 
d'assenyalar, definir, en teoría i prác
t ica, uns objectius en l'escalada i 
i l 'escalador, mit jançant una dinámica 
forta i propia,que si bé no ha de ser ni 
Túnica ni «la bona», sí que ha de ser 
prou rica i prou atraient perqué re-
sult i posit iva no solament per a nos
altres, sino per a tots els escaladors 
i muntanyenes. 
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PRÔLEG 

M'arriba la nova que la nostra revista "Muntanya", 
portaveu del Centre, i com a aportado al centenari 
—a punt d'escaure's— publicará en un seguit de plecs 
d'un centenar de pagines una visió succinta de la fiso
nomía física de Catalunya a manera d'orientació per 
la comprensió geográfica de la terra i del seu poblé; 
és un encert. I els noms deis coliaboradors, una es-
perança. 

Se m'ha demanat que inicies les pagines del llibre 
que será; res per a mi mes plaent. Brego perqué en 
recorrer els paisatges de les terres baixes i mitjanes, 
en enfilar-nos vers les carenes, en escalar els cims a 
fruir-hi la vastitud deis panorames muntanyencs; en 
gaudir de l'espectacle de prats i arbredes, en lliscar 
per les pistes gelades, en l'assoliment de les escalades, 
en considerar els estils de les constructions en pobles 
i monuments, en copsar el dring del parlar de les ro-
dalies, encara pur, o l'enginy de les activitats del 
treball; brego perqué ens captinguem de les realitats 
vives i profundes que desharmonitzen la vida deis ho
mes i malmeten la natura. 

Cal adonar-se de si no s'ha negligit massa el camp, 
la muntanya, la marina, i pensar si no seria conve-
nient la promoció d un estât de consciéncia al res
pecte; jo pensó que sí, per tal de trobar la via duna 
capacitado ciutadana per a arribar a la realització del 
que deia Ildefons Cerda ja fa mes d'una centuria; 
"Cal urbanitzar ruraliesi ruralitzar les ciutats". Pro-
gessió que va mes enllà de les nostres ¿ontrades; és 
un problema d'humanitat per al futur. Bo seria llan-
çar-s'hi. Les pagines que segueixen ajudaran a com
prendre les posibilitáis de la terra i la seva gent per 
al redreçament de la concepció de l'espai en vistes a 
les realitzacions futures per al benestar deis que hi ha-
bitin. Pot ésser una orientado innovadora de les ac~ 
tivitaf! excursionistes i àdhuc esportistes de la joven-
tut que puja vers la Catalunya de demà. 

Diada de Santa Liúda de 1975 

PAU VILA 
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INTRODUCCIO 

La présent Geografia Física deis Paisos Catalans 
pretén de posar, a l'abast de tothom, e's f rets fona-
mentals del medi físic que ens envoita, i els canvis 
deguts a la presencia i a l 'activitat humanes. 

Sovint el medi físic s'explica mitjançant l'estudi 
per séparât dels seus diferents éléments. Aquest mè-
tode permet una exposició ordenada i s istemàtica, 
però fàci lment pot donar una impressió equivocada 
del seu funcionament. En realitat, cada un dels élé
ments de qué es compon el paisatge no és quelcom 
ai'llat, sino que està en relació amb tots els altres i 
en depèn directament. 

Per raons practiques d'exposició se seguirà aquest 
mateix esquema, però sense oblidar la visió global 
del conjunt geografie, i intentant explicar de quina 
manera uns éléments influeixen i modif iquen dinàmi-
cament els altres. 

La primera feina a fer per a tots és conéixer com i 
on están situats e's Països Catalans. Mireu el mapa i 
observeu que es al nord-est de la Península Ibèrica, a 
l'oest del mar Mediterrani i al sud-oest d'Europa. Ca
da una d'aquestes relacions té la seva, importancia 
biocl imàtica i humana. Fixeu-vos que pels Països Ca
talans passa un eix de comunicacions d'influèneia de
cisiva per a la distr ibució de les especies d'animals 
i plantes, i en els moviments migratoris humans al 
llarg de la historia. 

En primer Hoc es presenta l 'élément de suport, el 
substrat rocós, i com s'ha anat const i tuint al llarg de 
la historia geològica f ins a la fo rmado de restruc
tura del relleu actual. Les grans unitats de relleu als 
Països Catalans son sovint una part d'uns conjunts 
mes extensos, com passa amb el Pirineu, la Depres-
sió de l'Ebre, el Sistema Ibèric i al Sistema Bètic. 
D'altres, com l'anomenat Sistema Mediterrani Català, 
cauen totalment dintre de l'àrea d'estudl. 

Els Països Catalans, si tuats dintre de la zona tem
perada, const i tueixen una Marga façana de cara al Me
di terrani , però no s'escapen de les sovint intenses i 
duradores influencies de les masses d'aire humit de 

l 'Atlantic i de les masses fredes euro-siberianes. L'es-
tructura del relleu condiciona una inf ini tat de matisos 
cl imàtics i topocl imàt ics, des del cl ima alpí dels alts 
cims pir inencs, f ins al cl ima semiàrid de mes enllà 
d'Alacant. 

La disposició del rel leu, la l i tologia, les di ferents 
condicions topocl imàtiques i les reserves hidriques 
han donat Hoc a una gran riquesa i varietat biológica 
(sois, vegetado i fauna): prats alpins, boscos cadu-
ci fo l is , boscos esclerôf i l les, màquies i brolles medi-
terrànies, etc. 

Tots els éléments esmentats han estât intensament 
modif icáis per l 'home. Per aixô, un estudi del medi 
físic seria incomplet si no expliqués quines son les 
caractérist iques fonamentals de l'acció antrôpica so
bre el paisatge. A alguns llocs aquesta intervenció ha 
estât absoluta, com ara son els espais urbans, a d'al
tres no ha estât tan intensa, pero prou important per 
a modif icar restructura ecológica i la f isonomía ex
terna del paisatge. 

Voldríem destacar, del nostre estudi , la caracterís
tica de l 'exposició i la in terpretado global del me
di f ísic dels Paisos Catalans, ja que és, potser, el 
t ret mes original i f ins i tôt inédit en aquests trebal ls 
de geografía a casa nostra, on també voldríem sus
citar —encara que només fos de re top— que d'altres 
geógrafs prosseguissin en extensió i en profunditat 
el conreu de la investigació d'aquests temes, els 
quais nosaltres sintet i tzem a f i d'oferir un eos de 
coneixements bàsics aptes per a to thom. 

També hem cregut fonamental d' incorporar al f inal 
un vocabulari dels mots geogràfics que s'usin en 
l'obra, a f i de contr ibuir a divulgar i a incorporar al 
l lenquatge cornu mots tècnics d'us força general i tzat 
que mo'tes vegades, per desconeixement, es manlle-
ven a d'altres idiomes, evidenciant una pobresa en el 
lèxic tècnic, malauradament msssa estesa. 

Hem volgut posar al servei d'aquestes Unies gêne
rais que orienten el cont ingut de l'obra, els mit jans 
adéquats per a la claredat d'exposició, necessària per 
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\ Situació deis Paisos Catalans a Europa. 

a la perfecta comprensió del contingut. 
Fonamentalment, volem aconsegulr aquesta clare-

dat en l 'exposició al llarg de l'obra, a través de ras
péete gráfic que volem que sigui , i l lustrat iu, explíci t 
i copiós. Especialment en mapes i gráfics que serán 
peces ¡ntegrants de la part l i teraria, on un esforc con
siderable será esmergat a fer-la plañera i, alhora, com
pleta i documentada. 

Encara que la publ iquem ara en diversos plecs al 
llarg de l'any 1976 dins la revista MUNTANYA, en 
acabar tota la publicació, será aplegada en una se
parata. D'aquesta manera creiem contr ibuir a la seva 
difusió arreu. 

I f inalment voldríem dedicar aquesta geografía es

pecialment ais excursionistes i ais joves. A is excur-
sionistes, que recorren el país amb i'afany de conéi-
xer les seves contrades, perqué puguin aprofundir-ne 
el seu coneixement global. I ais joves que encara no 
el coneixen prou bé, perqué puguin conéixer-lo i aíxí 
estimar-lo cada dia mes i mil lor. Aquest és un deis 
f ins del Centre Excursionista de Catalunya, el qual 
amb l'edició d'aquesta obra a la revista MUNTANYA 
el renova un cop mes al punt d'atényer els seus cent 
anys d'existéncia, marcada per la f idel i tat a aqüestes 
idees de servei al país. 

Josep Nuet i Badia 
Josep M. Panareda i Clopés 
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EL RELLEU DELS PAÏSOS CATALANS 
per ORIOL RIBA i ARDERIU 

No cree pas que cap cátala, per poc que s'hagi 
mogut de la seva contrada, no t ingul feta una ¡matge 
del relleu i del paisatge que l 'envolta. Però per a po
der copsar el conjunt palsatgístic deis Paísos Cata-
lans cal disposar d'una visió en bloc que solament 
trobarà contemplant un mapa topografie o algunes fo
tografíes nadirals preses des d'un satèl l i t art i f ic ial 
a gran altura. El mapa topografie ens ensenya, defor-
madament, la geometria deis fets geogràf ics: la xarxa 
f luvial , l 'al t imetria. els pobles i vies de comunicació, 

a més dels noms de Hoc i altres details com fonts, 
coves i avencs i altres accidents. Però no en tenim 
prou d'una descripció tan freda i incompleta, ja que 
res no s e n s hi diu de la natura de les roques i de 
restructura que han adquir i t , ni de la vegetaciô, ni de 
tots els altres elements naturals que componen el 
paisatge. 

L'estudi del relleu que ens proposem ofer i r aci és 
l 'objecte de la Geomorfologia; la quai no solament 
descriu el relleu sino que, a més, l'explica i en re-

Estany de Salses 

Cap..<ie Creus 

PRINCIPAT DE 
CATALUNYA 
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cerca les causes que l'han afaigonat i l 'evolució que 
ha sofert en el transcurs de la historia ter rest re. El 
relleu és un deis elements básics del paisatge i, al-
hora, el resultat de la conjuminació duna serie de 
factors com son la naturalesa de les roques, els cor-
rents d'aigua, el cl ima, els sois i la vegetado, i, en 
f i , tots els altres éssers vivents, ¡ncloent-hi l 'home, 
depredador, modif icador i destructor incansable del 
paisatge natural. 

Volem fer remarcar que fins ara no s'ha fet mai un 
estudi complet i detallat de la geomorfologia dedica
da ais Paisos Catalans del qual extrauríem aquí els 

trets mes sobresort ints, cosa que ens faria la tasca 
mes planera. Del Principat, sí que n'hi ha d'excel
lents ( * ) , pero ens en manquen de la resta de les ter
res catalanes. Que de primer antuvi vulguí el lector 
dispensar-nos deis detectes i Macunes d' informació 
que pugui tenir aquest recul l . 

(*) Vegeu Geografía de Catalunya, dir igida per L. Solé 
Sabarís; Catalunya dins l'Espanya moderna, de Pierre V i -
lar; Fesomia geográfica de Catalunya, de Pau Vi la ; Espa
ña, Geografía Física, per Ll. Solé Sabarís, dins el vo l . I de 
Geografía de España y Portugal; Geografía Física ¡Ilustra
da: Tot Catalunya, de J. M. Panareda. 
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Les grans unitats del relien deis Paisos Catalans 

La unitat ètnica que son els Paisos Gatalans té una 
forma allargassada que pràcticament cobreix tota la 
tacana mediterrània de la Península Ibérica. Vist des 
del mar, el Mediterrani és tancat cap a Ponent pels 
Paisos Catalans que s'estenen de nord a sud al llarg 
de mes de cinc graus de lat i tud. Aquesta forma lon-
gílínia ens fa evocar Galicia-Portugal que ocupa el 
vessant oposat de la península. La vocació marinera 
deis catalans va quedar palesa a l'Edat Mitjana amb 
les conquestes de les Balears i de Sardenya a mes 
d'altres places mediterrànies, on encara perviuen 
restes d'aquella expansió humana i mercant i l . Això fa, 
dones, que la tacana catalana d'aquest peti t subcon-
tínent que és la Península Ibérica inclogui un bon 
nombre d'unitats f is iogràf iques que consti tueixen 
part de ta seva ossada i que, pràcticament, gairebé 
cap no li pertanyi d'una manera exclusiva. Dit d'altra 
manera, com tants d'altres paisos, Catalunya no té 
l ímits naturals ben defínits, mirant terra endins. 

A i x i, dones, cadascuna de les unitats que a conti

nuado descriurem té les sèves caractérist iques tant 
per la const i tució l i tologica com peí seu esti l estruc
tural . Els éléments destruct ius de les aigües cor-
rents i les geleres han conformât uns t ipus de rel leu 
propis a cada unitat; unes son deprímides i aplana-
des; d'altres posseeixen una energía del relleu ben jo-
venívola; d'altres, en canvi, formen aplanament a gran 
altura que denoten un relleu senil rejovenit per aixe-
caments en bloc de grans masses de l'escorca ter
restre. 

Exposades de nord a sud, hom ha diferenciat les 
unitats següents (vegi 's la f igura 2 ): 

1. La gran massa muntanyosa del Pirineu, on es 
dist ingeixen perfectament dues subunitats: el Pirineu 
axial i els dos Pre-pirineus que s'estenen parallela-
ment a ambdós flanes del Pirineu axial. El Pirineu 
axial, const i tu i t per roques granit iques i per les llico-
relles totes elles antigües, forma el nucli mes elevat 
del muntanyam. Els dos Pre-pirineus están integrats 
per roques sedimentarles modernes i plegades i fa-
llades (les Corberes, la serra del Cadí, el Montsec, 
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etc. ) . La part oriental és essencialment catalana, la 
quai en arribar al Mediterrani es descompon en dues 
dépressions simètr iques que son les planes del Ros-
selló i de l'Empordà. 

2. Les Serralades Costeres Catalanes, son paral-
leles a la costa mediterrània i convergents, amb el 
Pirineu, vers el Cap de Creus, on forma el sort int 
continental que hom ha quali f icat de «finisterre cá
tala». Aquest sistema muntanyós resta dividi t en dues 
alineacions o-serralades ben diferenciades: la Serra-
lada Litoral (o externa) i la Serralada Pre-litoral (o in
terna) separades per l'anomenada Depressió Pre-lito
ral, coneguda també amb el nom de Depressió del 
Vallès-Penedès. 

3. El Sistema Ibèric (o Celt iberio) s'estén àmplia-
ment des de les terres castellanes de Burgos f ins al 
Maestrat i el Camp de Murvedre. Quan ateny el Me
diterrani aquest sistema enllaça amb les Serralades 
Costeres Catalanes en una extensa zona de connexió, 
i es posa parailela a la costa. Al mateix temps, tôt i 
dominant des deis seus alt iplans la Depressió Valen
ciana, la davallada cap a les costes de Castelló es 
desfà en una serie de blocs esglaonats vers la mar. 

4. La Depressió Central Catalana és una altra uni-
tat de primer ordre compresa entre la Serralada Pre-
l i toral Catalana i el Pre-pirineu. Esta ocupada per ter-
renys relat ivament tendres d'edat terciaria i, en gene
ral, poc deformáis. S'estén des de la Plana de Vic, 
sob re cap a ponent per les comarques de Bages, del 
Berguedà, del Solsonès, de la Segarra i de les Garri
gues i tota la plana d'Urgel l . Mes enllà, pels Mone-
gros, es fa solidaria amb l'anomenada Depressió de 
l'Ebre, que s'estén entre el Pirineu i el Sistema Ibèric. 

5. Una altra unitat muntanyosa important deis 
Països Catalans és la que está constituida per la part 
oriental del Sistema Bètic. que forma un conjunt pie-
gat i d'edat semblant a les altres serralades alpines 
del Medi terrani , com els Pirineus. La direcció domi
nant és de WSW a ENE, i incideix al Mediterrani for
mant el promontori del Cap de la Ñau, que tanca vers 
el migjorn la Depressió Valenciana. Aquest sistema 
se sol dividir en tres subunitats que després deta-
l larem. 

6. Vers la Depressió Valenciana hi convergeixen 
les dues unitats précédents: els sistemes Ibèric i 
Bètic, que tot interferint-se donen Iloe a estructures 
complexes i deprimides que han causât l'enfonsa-
ment progressiu de l'arc valencia. Aquesta depres
sió, ha estât terraplenada per sédiments recents 
aportats pels rius Túria i Xúquer. 

7. Evidentment, la darrera unitat que ens resta de 
les terres catalanes és la integrada per les liles Ba-
lears. Si hom mira el mapa de conjunt deis Països 
Catalans remarcará tot d'una que les Balears cons-
t i tueixen el prolongament oriental de les serralades 

Bétiques, a través deis aits fons compresos entre el 
cap de la Ñau i Eivissa. Cadascuna de les i Mes té 
categoría de subunitat; pero cal notar que les línies 
de plegament, i per tant les serres mallorquines i 
eivissenques, son paral-leles al sistema Bètic; i, si es 
vo l , a les Serralades Costeres Catalanes. 

8. Per cloure aquesta relació permeteu-nos d'as-
senyalar com a part intégrant deis Països Catalans 
tot el conjunt deis fons marins de l'anomenada conca 
marina Catalano-Balear, o Balear, a seques. Fa poc 
que els països l i torals solament tenien la sobirania 
sobres les aigües terr i tor ia ls, que s'estenien f ins al 
l ímit de les tres mil les (5,555 K ) ; avui dia, pràctica-
ment tots els països reclamen com a part intégrant 
del ter r i tor i l'anomenada plataforma marina o el pre-
continent, on es fan recerques de minerais i, sobre-
tot , de petro l i . N'hi ha que reclamen els fons i les ai
gües f ins a les 200 mil les. Alguns mars closos, com el 
Mard del Nord, ja han estât repart i ts pels països lito
rals traçant-hi les meridianes, equidistants de costa a 
costa. No tr igarem gaire que del Mediterrani se'n faci 
un repart iment semblant. Que ningú es sorprengui, 
dones, si af i rmem que aqüestes terres submergides 
son ben catalanes! 

La conca mediterrània 

Per raons exposit ives desitgem comencar per la 
part marina i, per tant, la mes deprimida, deis Països 
Catalans. Si hi ha en el món geogràfic on v iv im en
cara quelcom per a descobrir, son, sens dubte, les 
«terres» que consti tueixen els fons marins, amagades 
a l 'observació directa i sotmeses a l 'obscuritat per
manent; gairebé inaccessibles si no és amb els ha
r iscáis. Han estât les campanyes de geología sub
marina deis darrers anys les que, atacant aquesta 
«nova frontera», com diuen els americans, han desco-
bert un bon nombre de fets que no deixaran pas de 
sorprendre'ns. 

La morfología submarina, representada a la figura 
ha estât coneguda a base de les modernes sondes 
d'eco que, de manera continua, registren les profun-
ditats a mesura que es desplaça el vaixell explorador. 
Vegem, en primer lloc, com s'hi destaca l'anomenada 
plataforma continental que s'estén des de la costa 
f ins, aproximadament, la isobata (o corba de nivell) 
deis 200 metres. Aquesta plataforma prolonga rígi-
dament les planes costeres mar endins, i té ampia
rles molt desiguals: mes de 70 qui lómetres davant les 
planes del Llenguadoc, del Rosselló i del Baix Ebre-
Castel ló; mentre que enfront de les costes de Tarra
gona i Maresme s'estreny a menys de 15 quilóme
tres. Les Balears també teñen aquesta plataforma que 
s'uneix amb la del Cap de !a Ñau, malgrat els enfon-
saments recents que l'han deformada. És damunt la 
plataforma continental on s'han fet les recerques i 
les troballes de petrol i prop del delta de l'Ebre. 

Mar mes enfora, i a partir deis 200 metres, hi ha 
una ruptura de pendent, ben marcada en el mapa, a 
part ir de la qual la decl iv i tat del fons marí es fa molt 
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forta ¡ ens condueix ais grans fons marins abissals. 
Es tracta del talus continental, el quai ateny pendents 
bastant durs a la part alta (en general de 4 o 5 graus; 
pero el de Menorca arriba a ésser de 11 graus) i se 
suavitza, tôt davallant en enllaçar amb el glacis de 
t rans ido a la gran plana abissal, situada ais 2700 m. 
de profunditat i que ocupa el mar Balear (entre la 
Provenga i Algèr ia; entre les Balears i Córsega-Sar-
denya). Un deis t rets mes característ ics del talús 
continental és ia presencia deis canyons submarins o 
barrancs que l'entallen bastant profundament. La inci-
sió s' inicia a Ta vora externa de la plataforma i es per-
llonga fins al glacis, de pendent mes suau. Per aquests 
canyons s'escolen, de manera intermitent, els corrents 
de turbidi tat , mes densos que l'aigua marina, p!ens de 
tota mena de sédiments que son duts al peu del talús, 
creant-hi uns deltes o cons de dejecció de gran pro
funditat. Aquests corrents son de gran impetuositat 
i poden tenir la força per a trencar els cables subma
rins. A mes, aquests corrents poden ser la causa de 
l'excavació deis canyons submarins. Cal dir també que 
peí talús s'esllavissen masses de sédiments poc 
consol idais a manera d'allaus. 

Així , dones, veiem aue e' talús continental forma 
una subunitat duna morfología ben particular. El talús 
i la plataforma consti tueixen el pre-continent. Devant 
la costa catalana s'han descobert uns quants canyons 
ben notables: el canyó (o rec, com diuen els rosse 
llonesos) de Lacaze-Duthiers; el del cap de Creus, el 
de la Fonera, el de Blanes; n'hi ha dos al Maresme, 
encara per batejar i, fínalment, el de Sitges. Com es 
pot apreciar en el mapa adjunt els canyons catalans 
son recol l i ts cap ais fons marins per un col-lector o 
canal principal que davalía suaument cap al nord-est i 
mor quan arriba al nivell de ¡'extensa i rígida p'ana 
abissal, aigües enfora i al nord de Menorca. Així , 
dones, entre les Balears i les costes catalanes s'Insi
nua una valí submarina oberta cap a! nord-est, cone-
guda peí nom de fossa de Va'ència, que separa les 
dues plataformes. 

Dins aquesta ampia valí submarina es destaquen 
alguns turons o «pitons» volcànics que sobresurten 
del fons i que han estât reconeguts fa poc com unes 
émissions eruptives d'un vulcanisme recent. Les ¡lies 
Columbretes, emplaçades damunt la plataforma con
t inental de Castel ló, son també représentants de la 
mateixa fase de vulcanisme d'edat quaternària. Sobre-
volant-les, s'hi poden apreciar diversos cràters semi-
submergi ts. 

Les investigacions de geología marina venen essent 
part icularment actives arran del descobriment d'uns 
quants jaciments de petrol i damunt la plataforma con
t inental del Baix Ebre. A mes, el «Glomar Challenger», 
vaixell nord-americà d' investigació pura, especial i tzat 
en sondatges en aigües molt profundes, ha descobert, 
sota els sédiments d'origen marí del Ouaternari i 
Pliocé, una capa de sal gemma de molts centenars de 
mètres de gruixària (h¡ ha qui afirma de mes de 3000 
mètres) que s'estén per tota la plana abissal del mar 
Balear (entre les costes africanes ¡ les franceses, en
tre les Balears i Sardenya i Córsega). Latera'ment, la 

capa de sal passa a guix (o anhidrita) en penetrar per 
la fossa de Valencia, sense atényer les costes. Es 
tracta d'un fet mai observât ais altres mars. 

Un descobriment així ha estât corprenedor per ais 
geòlegs dedicats a la recerca submarina: ja que és 
un fe t ben sabut que les sais I guixos per a cristal-
litzar han de necessitar que les aigües marines es 
concentr in per evaporado, esdevenint salmorres, com 
les que es formen d'una manera natural en els es-
tanys o maresmes sota una lámina d'aigua de poca 
gruixària i ben assolellada, i tal com s'obté dins les 
salines d'una manera ar t i f ic ia l . Un d'aquests geòlegs 
va emetre la hipótesi d'un dessecament gairebé com
plet del Mediterrani durant el transit deis périodes 
Miocè a! Pliocé; és a dir, ara fa solament uns sis 
mil ions d'anys. Es pot imaginar el lector qué repre
sentaría el buidament de tota la conca mediterrània 
si l 'estret de Gibraltar es tanques? S'ha calculât que 
això seria possib'e en uns deu segles si es té en 
compte que el nostre mar té un règim hidrològic defi
c i tar i ; és a dir, que l 'el iminació d'aigua per evapora
d o és molt superior al volum total de totes les apor-
tacions f luvials dels rius que vessen al Medi terrani . 
Podem imaginar quina t ransformado tan profunda hau-
ria sofert el nostre paisatge L'absència del mar a 
llevant de les nostres terres hauria desencadenat un 
dessecament i un rescalfament c l imàt ic incalculables, 
interrompent-se els régims de brises i l levantades re
frescadores i regadores de íes comarques l i torals. Pro
bablement, el paisatge hauria esdevingut una estepa 
força àrida. Hi ha qui ha pensât, a més, que els ca
nyons submarins haurien estât inicialment tal lats pels 
corrents f luvials subaeris durant aquest episodi de 
buidament del Medi terrani . Alhora que els nostres 
r ius, en tenir un nivell de base molt més baix que 
Tactual, s'haurien encaixat tot formant els profunds 
engorjats que ara contemplem en tants d' indrets de la 
nostra geografia. Així mateix, les desembocadures f lu
vials, com les de l'Ebre, el Llobregat o el Ter, escor-
rancades per aquesta erosió tan pénétrant, haurien 
esdevingut unes «ries» o estuaris al moment de res-
tablir-se el nivell actual de la mar, i que ara t robem 
replens de sédiments pliocens i quaternaris. Hi ha ha-
gut art istes —com els del «National Géographie»— 
que han pintat ingènuament les «catarates» de Gi
braltar en el moment de !a reobertura de Testret. 

Però la hipótesi de partida ha estât molt discutida 
i modif icada; i son molts els autors que demostren 
amb fets que, ara fa sis mil ions d'anys, el Mediterrani 
seria un mar molt menys profund que el dels nostres 
dies, i que després d'aquest episodi s'hauria produit 
la subsidència generalitzada del Medi terrani , segons 
una «flexura continental» emplaçada al llarg de les 
nostres costes. Aquest fenomen d'enfonsament pro
g ressa seria contemporani al de l 'aixecament dels 
nostres sistemes muntanyosos que han asso'it molt 
modernament les alt i tuds que avui teñen. D'aquesta 
manera, el volum d'aigües a evaporar hauria estât molt 
més réduit. A l t res autors han pensât que la conca 
d'evaporació mediterrània hauria estât alimentada i 
compensada per un flux marí t im que penetraría inin-
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terompudament, no per Gibraltar, sino pel canal de 
les Bètiques. 

Després d'aquest episodi, el Mediterrani es devia 
reomplir d'aigua i es devia renovar la sedimentació 
de fangs marins que protegir ien la sai d'una inevitable 
dissolució. Malgrat tot, el nivell del mar no va quedar 
estabil i tzat ni de lluny! Durant el Paleolític o Pleistocè 
aquest nivell degué sofrir almenys quatre descensos 
importants que coincidir ien amb les époques glacials, 
tot deixant al descobert part de la plataforma costera, 
almenys fins a la cota de 120 metres, com acaba de 
demostrar en Jordi Serra. Els penya-segats de la Cos
ta Brava, de Garraf, de !a costa mallorquína, haurien 
deixat momentàniament d'esser funcionáis, i ais seus 
peus s'estendria una plana amb una platja molt recti-
línia. Ja en temps histories, i amb el nivell del mar 
estabii itzat, després de la breu transgressió flandria-
na. fou possible la fo rmado de tots els deltes medi-
terranis, edif icáis solament ara fa uns dos mil cinc-
cents anys. Així progradaren els deltes del Llobregat 
i de l'Ebre, i es tancaren els estanys com els de Leu-
cata i les albuferes de Valencia i d'Alacant, o les ma-
resmes de les badies de Roses, d'Alcúdia o de Ciutat 
de Mallorca. 

Remuntant a temps mes antics, la fo rmado de les 
¡lies Balears, segons les tesis mes recents, seria de-
guda a una translació, durant el Tercian inferior (ara 
fa 40 o 50 muions d'anys), d'unes masses commentais 
cap al sud-est que fins aquell moment haurien format 
part del continent catalano-valencià. Cal f ixar-s'hi, 
contemplant el mapa, com encaixen els contorns dels 
dos pre-continents! A mes, hi ha afinitats entre les 
roques d'una i altra part de les masses ara separades. 
També s'ha pensât que les i Iles de Còrsega i Sarde-
nya haurien estât emplaçades enfront de la Costa 
Brava i de la plataforma del Golf de L'eó. I que a 
prop devia quedar aleshores l'Alguer de casa nostra! 

ELS PIRINEUS 

Abandonem ara les fondalades inaccessibles de la 
Mediterrània per a passar al Pirineu. El Pirineu s'eri-
geix al nord dels Paisos Catalans com el bloc mun-
tanyós mes imponent i mes a't de totes les unitats 
definides mes amunt. Ha estât el bressol dels pobles 
catalans i da l l i n'ha partit la reconquesta. És el sis
tema muntanyós que ha atret amb més força l'excur-
sionista i tot amant de la naturalesa, que s'esp'aia 
davant aquells blocs aixecats a més de tres mil me
tres d'alt i tud, amb crestes dentegades, amb els es
tanys innumerables i les blanques congestes mantin-
gudes gairebé tot l'any, i on resten encara unes ge-
'eres supervivents d'un glaciarisme quaternari. I al 
peu d'aquests massissos s'hi obren ampies valIs, con-
reades i cobertes de prats amb vessants tapissais de 
boscúries. 

Emplaçat al mig de l' istme peninsular, dels seus 435 
qui lòmetres de Margaría, els 250 orientais constituei-
xen el Pirineu Cátala; des del Cinca f ins al cap de 
Creus; des de l 'Aneto, que assoleix 3404 metres d'al
t i tud, fins a l'Albera (1263 m.) els cims davallen pro-

4 (R. Pujol i Alsina) 

Panoràmica des del Pic de Ratera (2858 m), a la capça-
iera del Riu de Ruda, Vali d'Aran, en direcció a/s pics 
de Saboredo i de Bassiero (2903 m). Bella panoràmica 
hivernal, d'un paisatge granite amb estanys glaçats de 
Ions de cire a primer terme (l'Estany de Saboredo). fle-
marqueu com les crestes poden èsser relerides a una 
superficie antiga d'erosió. 

gressivament cap al Mediterrani . Aquest muntanya fa 
de frontera amb Occitània mentre la cresta divisoria 
es mante amb portells per damunt dels 1800 metres, 
gran part de l'any obstruïts per la neu i d'accès fati-
gós. Ja hem dit que els catalans son un poble amb 
vocació mediterrània, i el seu iímit septentrional amb 
el Llenguadoc és en gran part el que separa el vessant 
atlàntic del mediterrani, fins al Capcir. I d'al l i , cap a 
l'est, totes les altres comarques de la Catalunya fran
cesa son regades per rius mediterranis. Es compren, 
dones, que la serralada Cadí-Puigmal-Canigó no faci 
de frontera perqué al nord d'aquesta hi ha la «cica-
tríu» o sole de l 'Urgeliet-Cerdanya-Conflent que en 
tôt moment ha servit de via de passatge entre comar
ques, via comercial i conducte d'invasions de fora en-
dins i de dins a enfora de la Península Ibérica. 

Com ja ha estât dit, el Pirineu esta compost per tres 
subunitats ben diferenciades: el Pirineu Axial i els 
dos Pre-pirineus. Al centre hi domina el Pirineu Axia l , 
que consti tueix la part més enlairada, és el nucli com
post pels terrenys més antics, pertanye'nts a l'era 
Primaria. Terrenys d'origen sedimentari replegats i 
turmentats pel metamorf isme que ha fet mudar ro
ques antigües com les argües, els gresos o les calcà-
ries en l icorel les o esquists, gneissos o marbres. 
Aqüestes darreres son roques metamorfiques dures i 
agres, resistents a l 'erosió. Dins aquesta massa de 
terrenys, que encara serven els plans d'estrat i f icació, 
hi ha massissos enormes de roca granítica (com els 
de la Maladeta, l 'Ait Pallars, o el Puigpedrós) que per 

38 



15 

5 Situació de les grans unitats geomorfológiques deis Plrlneus I zones veines. 

£ftV * Roques volcaniques 

Tercian superior i Quaternari Argiles, 
gresos i conglomérats 

Tercian inferior continental Conglomérats, 
» I gresos , margues « guixos 

nesozoïc i Tercian mari Calcàries, 
margues i gresos 

Paleozoïc Pissarres, gresos i alqunes 
calcàries 

I l Granit 

T I l i 
Roques metamorfiques Gneis 

Va lis glaciar s 

Congost 

Six de plegament 

— **"** Fanes 

«* 1 4 • Falles amb encavalcaments 

la seva gran duresa l'erosió retalla en carenes ¡ 
c ims. 

Aquest Pirineu Axial és un vertader nucli de l'es-
corça terrestre que, com a terreny «mort», ha sorgit 
deis nivells profunds, enlairant-se per efecte de les 
onades orogéniques, o de compressió, que formaren 
e! sistema alpí europeu. Es gairebé segur que durant 
e's primers moments de la fo rmado del Pirineu aquest 
nucli antic encara era colgat per una cobertora de 
terrenys mes modems, pertanyents a les eres Secun
daria i Terciaria. Terrenys formats essencialment per 
calcàries i margues, per argi les, gresos i conglomé

rats de colors vius, a voltes rogencs. Aquesta cober
tora aviat fou escombrada per l 'erosió, i en quedaren 
a banda i banda del Pirineu axial, i a les zones mes 
deprimides, sengles faixes que const i tusixen les dues 
subunitats que els geógrafs coneixen com a Pre-pi-
r ineu. 

Així tenim dones un Pre-pirineu septentr ional i un 
Pre-pirineu meridional, sensiblement paraHels i orien
táis d'est a oest. A grans trets podem dir que el 
Pirineu Axial és s i l ic i , i que els dos Pre-pirineus son 
formats per roques calcàries o, en general, carbona-
tades; la qual cosa té una immediata repercussió so-
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6 (Anna Borbonet) 

Aspecte de les Corberes, prop de Duilhac. Aquest massis 
calcari margós del Cretàcic, constitueix la marca sep
tentrional dels Paisos Catalans. 

bre els sols (sois acids i basics, respectivament) i la 
vegetado, i en definit iva sobre el paisatge. Qualsevol 
excursionista ho remarca tot d'una. 

Les Corberes pertanyen al Pre-pirineu septentr ional, 
són altiplans calcaris aspres, deshabitats, que sempre 
han fet de frontera. Els Pre-pirineus meridionals s'es-
tenen des del Turbón (2492 m.) f ins al Montgr i , 
passant per les serres de Sant Gervàs (1881 m.), de 
Boumort (2082 m) , del Cadi (2642 m ) , Pedraforca 
(2498 m.), Bassegoda (1376), entre d'altres. Estenent 
la morfologia del Pirineu aragonés, horn ha volgut 
dist ingir dins el Pre-pirineu cátala una depressió mitja-
na constituida essencialment per la Conca de Tremp, 
recoberta per materials tendres argilosos, i la seva 
prolongació cap a Organyà. Aquesta depressió estaría 
flanquejada a migdia per les serres del Montsec i de 
Montroig formant les Serres Exteriors, i al nord per 
les Serres Interiors, esmentades més amunt. 

Els terrenys que formen el Pre-pirineu cátala están 
fortament plegats i aixecats, a voltes sobrepassant la 
vert ical. Els plecs són dissimètr ics, bolcats i empesos 
cap a I'exterior del Pirineu, és a dir, cap al sud. Les 
darreres recerques fetes sobre restructura de la nos
tra serralada han demostrat que el Pirineu té una 
tectónica més semblant a la dels Alps del que fins 
ara es creia. Els Alps es caracteritzen per un empila-
ment d'unes quantes unitats de terrenys secundaris i 
terciaris despreses, corregudes i encavalcades per les 
forces orogéniques de compressió; són les unitats 
allòctones conegudes pels geòlegs com a mantel ls de 
corr iment. Dones bé, en els Pre-pirineus també n'hi 
ha. Sembla que aquests mantells s'han escorregut a 
poc a poc durant el Terciari inferior per efecte del ple-
gament i també per la gravetat, cap al sud; tot re-
cobrint terrenys més moderns que emplenen la De
pressió Central Catalana. Un dels fronts d'aquestes 
unitats es troba al nord de la linia que passa per Ta-
marit de la Llitera i Artesa de Segre, formant els pri
mers contraforts pir inencs, com son les serres de 

7 (J. Nuet Badia) 

Visio, un xic deformada pel teleobjectiu, de la serra del 
Cadi (a la dreta) i del Pedraforca (a ¡'esquerra) des de 
Sant Marc d'Estiula. Observeu a la dreta el cim de Coma-
bona (2530 m) com les calcàries eocenes bussen cap a la 
vali del Gresolet. Els dos pollegons del Pedraforca cons-
titueixen les dues branques verticals d'un sinclinal ge-
ganti. format per calcàries cretàciques, l'eix del qual pas
sa per l'enlorcadura. Aquest paisatge tan familiar ais ex-
cur sionistes és molt complicai des del punt de vista 
geologie. 

El puig de Bassegoda, a la Garrotxa, vist des de Talaixà, 
representatiu del relleu de la part oriental del Pirineu 
Català. 

Pinyana, de Sant Miquel, i del Montroig. El Montsec 
pertany a una altra unitat correguda també cap al sud, 
el front de la qual passa per les valls d'Ager i de Vi-
lanova de Meià. Al t res unitats també empesés vers el 
sud, són el conjunt de massissos del Cadi —serres del 
Port del Comte i rasos de Peguera. El sinclinal del 
Pedraforca està corregut a la seva vegada sobre la 
unitat acabada d'esmentar. La linia que passa per Pe-
ramola-Coll de Jou-Queralt consti tueix un altre front 
d'encavalcament del mantell Cadi-Port del Comte. Ai-
x i , segons els geòlegs modems, aquests corr iments 
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Una excursió a Gavà, Castelldefels, Viladecans 
i el Prat (8 de maig de 1886) 
per Josep M. D o m è n e c h 

L'excursionisme de la penúlt ima de
sena del segle passat era molt dife-
rent de la manera que nosaltres el 
concebem ara, i ens sorprèn de veu-
re, transcorregut quasi un segle, la 
variació de concepte que ha sofert , 
passant de l 'excursionisme científ ic i 
d'arrossada, a l'actual excursionisme 
esport iu. 

Això ve a to, perqué entre els di-
ferents papers inèdits que he trobat 
dins l 'extraordinària col-leccio excur
sionista que em va donar el meu gran 
amie i mestre, l'advocat Josep Gra
ses i Coli (a.c.s.), n'hi ha uns sense 
signatura que eli havia trobat entre 
d'altres f i rmats per Gaietà Cornet i 
Mas, però amb Metra di ferent, i en
cara que hi falten les ult imes pagines 
que potser eren les que portaven la 
signatura, son prou interessants, sigui 
pels personatges deis quals parla, si
gui per l'anècdota o bé per la sim-
plicitat de la narració, perqué hàgim 
pensat a portar-ne algún a aqüestes 
pagines, com a recordanca d'aquells 
temps pretér i ts. 

De la relació que t ranscr iv im, mo
dificada solament a l 'ortografia del cá
tala actual, no en sabem certament 
l'autor, però després d'una minuciosa 
anàlisi feta amb el decisiu assessora-
ment del gran historiador de l'excur
sionisme Josep Iglésies i Fort, hem 
pogut arribar a la quasi seguretat que 
la narració és de l 'escriptor Pere Pa-
gés i Rueda, nascut a Reus l'any 1856, 
resident a Barcelona, redactor del 
«Diari Cátala» i de «La Veu de Ca
talunya», i que presidí l'Orfeó Cátala. 

Tot i que l 'originai no porta l'any, 
l'hem pogut situar per la referencia 
de la festa de l 'Associació Catalanista 
de Reus, que s'escaigué el diumenge 
9 de maig de 1886, i en la qual sabem 
que assist iren els personatges que 
precisament esmenta la narració. 

Deis personatges que hi surten, 
sembla que en podem identif icar al-
qun: en Mol ine, l 'estudiant, suposem 
aue es tracia d'Ernest Mol ine i Bra-
sés. advocat i historiador, que ales-
hores hauria t ingut 18 anys; en Mi l let 
és quasi segur que es tracta de' gran 
mestre Lluís Mi l le t , f i l i del Masnou, 
futur director de l'Orfeó Cátala, que 

a l'època de l 'excursió hauria t ingut 
19 anys; parla també de «la gravetat 
de l'Elias», situant-io com una perso
na major, que pot molt ben ser que 
sigui l'Elias de Mol ins, etc. 

La narració és fest iva, sembla feta 
per un llevant de taula d'un àpat de 
joventut entre amics molt ínt ims, i en 
el qua. s'haguessin de llegir di ferents 
trebal ls; això fa que la descripció t in-
gui aquell to de franquesa i famil ia-
r i tat que ens sorprendria en un treball 
mes académic. 

Sense altre comentari passem, 
dones, a ,a transcripció del documenti 

¡¡SOM-HIM 

Lema: 
¡Amunt i crits! 

No n'espereu molta cosa d'aquesta 
memoria feta a cops de puny i a 
corre-cuita, i lo que és mes negre 
amb no moltes ganes d'escriure, 
puix a peresa m'ha agafat per son 
compte en eixos dies. Però va vindre 
en Mi l let ahir al migdia i em va dir 
que el Sr. Cirera estava convidat per 
carta endrecada pel nostre consoci 
Hita, que fulano ja havia fet no sé 
qué, que mengano havia escri t uns 
versos, l'altre una poesia, aquest un 
patracol d'agudeses i tothom estava 
engrescat i a puní de passar una bo
na vetl la en la nit d'avui, cosas que 
van omplir-me el cap d'enveja de que 
tots passéssiu tan bona nit i van fer 
que em determines a escriure aques
ta memòria perqué us servís d'ape-
r i t iu d'aquest bon dinar de bromes 
que s'us espera. És a dir, que això 
será l'acivar deis doleos que vindran. 

Feia ja molt temps que m'encenia 
de ganes d'anar amb vosaltres a fer 
un tee d'aire corrent, de caminar i 
d'arròs amb pollastre fora de Barce
lona, és a dir, acompanyar-vos en les 
vostres excursions. Sentia ponderar 
la gravetat de l'Elias, la gana que tra-
gina en Mi l le t tan bon punt v?u un 
camp d'herba verda, les bromes d'en-
Forns, el silenci d'en Castel lvel l , els 
cants d'opera d'en Coca, les aspira-
cions a la immortal i tat d'en Bernadell 
per conducte de son catxet, les ob-

servacions a tot lo que sent en Bu-
suldu, en Mol iné, que quan hi va sem
bla que no hi s igui , per a sortir-nos 
després en aquesta sala amb les poe-
sies, que si valen o no valen ja ho 
sabreu per una cosa que l¡ várem fer 
si ens ho conta el nostre company 
Hita, que és sempre qui paga quant 
anem de camí i no solsament paga 
sino que fa d'aposentador general, si 
així val a dir-ho. 

Dones f ins el diumenge passat dia 
9 de maig no vaig poder comencar a 
ensalivar. 

Aprof i tant f ins al darrer segon vaig 
l levarme a les sis, em vesteixo amb 
quatre esgarrapades i a la Rambla 
falta gent. 

¿I aixó, que també ve cap a Reus?, 
em digué el meu amic i paisa, el co-
negut pintor en Josep Llovera que 
s'esperava per pujar a la central i 
anar-se-n'hi s i l . 

No: vaig a fer un tec, a la marina 
del Llobregat, vaig contestar- l¡ . 

Segons el! em digué, mon paisa en 
Toda el dist ingit egiptóleg, en Gui-
merá, l 'Oller, en Tobella i varis altres 
catalanistes d'aquí se n'anaven a ma 
ciutat natal, a Reus, a estrenar amb 
una festa l iteraria i de germanor una 
molt ben guarnida sala de l'Associa
ció Catalanista de la patria d'en Prim, 
d'en Mata, d'en Fortuny i de molts 
altres ganxets de renom universal que 
amb sa fama estenen el nom de nos-
tra Catalunya per tot el món. 

Junt amb els catalanistes barcelo-
nins vaig pujar a un ómnibus que ens 
porta a l'estació del ferrocarr i l de Vi-
lanova i allí ¡a vaig trobar-me amb la 
major part de vosaltres i amb molta 
recanca vaig despedir-me d'en Llo
vera i d'en Toda, envejant-los la sort 
que anaven a teñir de poder pujar una 
vegada mes al capdamunt del campa-
nar de Reus des d'on s'albiren mes 
de 34 pobles que l 'enrotl len. ¡Quina 
vista mes bonica és aquella! ¡Com 
us agradaría poder contemplar to t el 
Camp de Tarragona, aquell jardí can-
tat peí poeta Ilatí Marcial en harmo-
niosos versos i peí gran poeta fran
cés Víctor Hugo i alabats en primo
rosos i entusiastes períodes d'elo-
qüéncia per en Castelarü ¡És com 
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poques n'hi ha, aquella vista! 
Deixem-los anar en nom de Déu 

perqué, si no, encara em trencarien 
el cor i us deixaria a vosaltres i me 
n'aniria amb ells. ¡Adéu-siau!, vaig 
dir-los. 

A I arribar a l 'estació, contant-nos 
i recordant-nos, vegerem que encara 
no havien vingut en Forns i en Barna-
del l . Cada punt les ulleres de Marga 
vista s'engaltaven cap al baluard de 
les Puces. L'hora de marxar s'acos-
tava i aquests dos subjectes potser 
encara eren lluny. ¡Quina angúnia! 
¡Que son uns dormilegues!, ¡que els 
agrada el suc de llengols! Quan un 
de nosaltres que té la ullera mes fina 
que la deis demés amb un cr i t que 
semblava el de ¡Terra! del guaita del 
xábec «Santa María», quan vegé la 
térra americana, digué: «En Barna-
dell!» i així era, caminant com un 
desesperat, amb els bracos estirats 
cap a térra i sense aire només que 
amb l'avantbrac, caminar caracterís-
tic d'en Bernadell, va arribar tot es-
bufegant allí on nosaltres érem. 

Tot esperant-nos vam determinar 
pujar al t ren. . . i com que estava tot 
pie de gom a gom, aquí te quiero ver, 
escopeta. ¿On ens encabim tots ple-
gats? L'un venint cap aquí, l 'altre 
anant a n'aquell cotxe, aquell ficant-
se dins, aquest,- jo em quedo fora. 
Així ens esbarr iárem, anant una re
presentado nostra en tots els cotxes 
i dintre i fora de cada un d'aquests. 
Jo em vaig quedar a l'eixida del cot
xe (plataforma, en lleguatge polít) i 
vaig reparar ais pocs moments que 
el maquinista, sense fer cas que en 
Forns encara no havia vingut, va do
nar vapor al pistó de la máquina. 
Aquesta per consegüent comenga a 
posar-se en moviment arrossegant 
amb majestuosa marxa sa cua de cot
xes, com arrossega arrogant matrona 
en aristocrát ic saló son r iquíssim 
vesti t . Així passárem per davant 
Montjuíc, per Can Tunis, peí Cemen-
t ir i Nou i pocs moments després co
menga el t ren una correguda vert igi
nosa travessant aquell del ic iosíssim 
pía pie de rica ¡ esp'éndida vegeta
do, camps de blats, taules de fave-
res, trossos grandiosos de f ru i terars, 

quadros d'hortalisses, que amb ape
t i tos dél i t vosaltres us mengeu cada 
dia. Com anima que se l 'emporta el 
diable travessàrem el Llobregat i tot 
corrent d'aquesta manera i jo posât 
a l'eixida del cotxe, beneía a cada 
moment el primer que t ingué la idea 
de posar pantalons ais homes. Si ar
ribo a portar faldi l les preñe un encos-
tipat de carnes que no sé sí ho ha-
guera contat. Era quasi bé impetuós 
el corrent d'aire que pujant de desso
ta els cotxes se'm ficava pe! camall 
de pantalons i em refrescava una mi
ca massa les pantorr i l les. 

Sens succeir cap fracas arr ibàrem 
al Prat. L'Hita baixà, enraonà amb un 
senyor i cree, jo no ho vaig veure, 
que junt amb ell devia pujar en el 
t ren el senyor Cirera (que sigui dit 
entre nosaltres, és un senyor molt 
campetxano) lo que tots ja haureu 
t ingut el gust de comprovar-ho. Una 
altre corredissa de tren i arr ibem a 
Gava. 

Al baixar del t ren, i després d'ha-
ver saludat els meus paisans que se 
n'anaven cap a Reus, vaig rebre una 
bonica sorpresa. Es coneix que el Je
fe de l'estació de Gava té molt bon 
gust. El primer que vaig veure va ser 
uns grans rams de f lors perqué els 
passatgers poguéssim treure l'olor de 
fum de carbó de pedra del t ren, olo-
rant-les, i després dues nenes molt 
boniques perqué no enyoréssim les 
belleses de la Naturalesa que havíem 
vist tot travessant aquell deleitós 
prat. Ai'xó ho vaig trobar molt ben 
pensât. Alguns deis excursionistes 
vaig veure que acostaven molt el ñas 
a les f lors i no els deia res el jefe de 
l 'estació, no sé si hauría t ingut igual 
condescéncia si l 'haguéssim acostat 
a lo restant que us he dit . 

Condueix al poblé un passeig plan
tât ambdós costats d'arbres que els 
uns teñen ful les al capdamunt i els 
altres fanais de petrol i i a n'aquest 
ja comenga a suar el bon Jesús. La 
gana d'en Mi l le t degué dir-l¡ alguna 
cosa i sa boca comenga a demanar 
esmorzar; jo no sé si aquesta malal-
tia s'encomana pero és cert que jo 
vaig sentir-me una veu fonda, caver
nosa, com si sort is del fons del ven

tre que deia lo mateix. 
— A esmorzar!, a esmorzar!, di-

guérem ensems, i tots els demés 
fent el desmenjat en deien afamats. 
El cas és que una cosa molt semblant 
a la nostra devien sentir, quan tot 
envestint el poblé de ree a recens 
anàrem cap a una casa que hi ha al 
costat de l 'estudi, sense mirar res 
del poblé. 

— Que volen vostés? —ens digué 
l'amo de la casa—. Qué volem?, —Es
morzar, digué en Mi l let i jo com que 
ell ja ho deia, no vaig dir mes que 
em fessin una truita de patates i ce
bes ben fregidetes. 

L'Hita arregla el demés i donava 
ordres. Els demés entretenien la tos 
que tenien amb carquinyolis i gotets 
d'aiguardent. El Mi l let i jo fé iem 
gana. 

Fet aquest piscolabis, recorregué-
rem el poblé. Com us he dit al costat 
de la casa de l'esmorzar hi ha l'es-
cola. Un senzil l , però boniquet edif i
c i ; molt net i ben disposât. Forma 
dos cossos: un per les xiquetes i un 
altre per ais xiquets. Al mig hi ha un 
jardinet. Hi vegérem el corresponent 
mobil iari per a l'ús a qué està des
tinât. 

En el poblé a mes de les casetes 
antigües, n'hi vegí dues o tres f i le-
res de modernes, totes iguals i de la 
mateixa manera. Les deuen fer en 
gros, perqué els surt in mes bara
tes. . . 

Moi tes panolles de moresc pertot 
arreu. 

Segons ens digué en Barnadell. 
hasta les parres n'estan plenes. 

Voltant, voltant, férem cap a l'es-
glésia, baix l'advocació del gloriós 
Sant Pere, mon patró. Estava tanca-
da. Una dona que cuidava una Mocada 
de la caseta del costat, a mos precs 
ens obrí la porta i digué que ja ens 
tenia de confiança; que hi entréssim 
sois. El seu home no devia èsser d'i-
gual parer, perqué al cap d'un mo
ment que erem dins, el vaig veure 
que ens vigi lava des del chor. 

És una església d'una sola nau; 
quatre capelles: dues per banda i en-
front l'aitar major. Damunt de la por
ta d'entrada, el chor. Temps enrera 

42 



/ I T . I L X « . - N » F N - ^ - T . 3^5_^- <V ,.N I . * < Y" t ^ o nsA^b—TÍPAH7LT<_ 

~ìb t ìÙ.if , ¿ 

< . . ~ I W « r l t t t y , 

• J ' I I U ; — j j m J h M M T , 4 ( A, •*/ i f o t t i J t CO l i u t a i J~f H 

/ / , ' ¿ s e 

/ 7 

/ 

•• — f i i ' ¿i ' a, • 

« I l i 

¿ 4 ]h¿A. . ^ 

i.<<3 

J- / ' , ' 2Í 
<-- J - - --^ 

^ / / / ) / 

devia caure la volta que el forma
va perquè avui hi ha un trespol fet 
amb bigues i cairats. Les capelles 
o són d'esti l barroc o d'ordre com
post; tot això s i , fet en l'època del 
mal gust. L'aitar major és més 
passador. Al mig hi ha sant Pere as-
segut en el tron ponti f icai i pels pla-

fons dels costats quadres que repre-
senten els principals fets de la vida 
del sant. No sé per què en un dels 
plafonets que deixa el dibuix del re-
taule hi ha el mart ir i de sant Sebas-
t ià. No ho entenc, per si la cosa va 
passar com expressa el pintor, aquest 
sant va ser el precursor del ball fla-

menc. Devia ser-ne molt entusiasta, 
perquè mentres els seus martir i tza-
dors l'apedregaven eli va agafar aque
lla característ ica posició de les bai-
laoras: peus juntets, els genolls el-
xamplats, un brac emaire fent coli i 
cap d'oca, i l 'altre, cap a terra en la 
mateixa forma. No va voler morir 
com els gladiadors romans, agafant 
una bonica i zalerosa posició. 

Pensàrem que l'esmorzar i la trui ta 
de patates i ceba ja estarien Uestes 
i cap a n'aquella casa falta gent. 

Col locada la taula sota un rafal, 
això és, una glorieta enteixinada de 
canyes i plantes enredadores, ja ens 
hi esperaven I Hita, el senyor Cirera 
i algún altre més que no ens havien 
acompanyat en la visi ta que acabo 
d'explicar. 

Amb més gana que vergonya, al-
menys jo, per la meva part, i en Mi-
llet cree que per l'altra comengarem 
la tasca. En férem tan bona feina que 
al cap de poc rato ja no es veia res 
del que aquella dona havia guisat. 
Dues plates, una de bròquil i una al
tra de fesois o mongetes amb talls 
de botifarra i com a principi del f i 
dues t ru i tes amb tal lets com el di t 
de patata i ceba. Però tot era bo per
qué de gana no en mancava. Postres, 
vi i pa a dojo. Durant el menjar no es 
deixaren de sentir-se algunes brome-
tes que feien d hors d'oevres, però 
això sí, en Mi l let mentre menja mai 
diu res. * 

Ja ha acabat de menjar i s'embran-
ca amb els que seien al seu cantó 
amb una conversado molt animada 
de tal modo que una vegada pegant 
un cop a la taula diu cr idant: —Me-
cago'm Reus! ¡Mi reu! , sent ir això i 
com si m'hagués picat un escurgó tot 
fou u. M'algo tot cremat i li die: Mir i : 
si torna a dir això, n'hi pianto una 
damunt del Masnou que tapara tot 
el poblé, Casino i to t . 

Això li tapà la boca i no ho va dir 
més en tot el dia. 

Llestos ja, emprenguérem el carni 
de Castel ldefels, després d'haver re-
col l i t les claus per a poder entrar a 
visi tar el castel l . 

S'havien descorregut unes cort ines 
de núvols que tapaven el sol , i aquest 

43 



ens feia sentir ses caloroses caricies 
d'una manera que quasi bé ens ofe-
nia, era un carinyo massa calent el 
que ens mostrava. Però no hi havia 
més que passar per aquí o pel bosc, 
i amb la paciencia al coli continuà-
rem el carni. En Coca hi portava el 
sobretodo. Camina i caminarás, i ca
mina i caminarás, i a¿ cap d'un rato, 
jo, que anava amb el primer grup vaig 
trobar una pagesa que acompanyava 
un ruquet que portava en la sarria 
quatre grans ampolles de llauna de 
posar llet. 

No sabent que fer ni qué dir, perqué 
el sol es deixava caure molt pesat, 
feia preguntes a n'aquella bona dona 
sobre les cases de pages, les col l i tes 
de per allí, la malar ia que domina en 
la contrada de Castel ldefels i sobre 
el negociet seu, això és, el de la Met. 
Em digué que li anava bastant bé, 
perqué com que no el feien més que 
ella i en Pep de la Font, i la seva era 
més bona que la d'en Pep, en treia 
més bons dinerons. 

Els restants companys anaven se-
guint enrera. Com més s'allargava el 
carni, sanava observant un fenomen 
psicologie particular. S'anaven for
mant grups de tots nosaltres, grups 
que responien als caràcters dels que 
s'aplegaven. Al davant hi anaven en 
Bernadell, en Busuldú i jo ; seguien 
després el Sr. Cirera, ¡'Hita, l'Elias i 
en Castel lvel l , i al darrera en Mi l let , 

»en Coca, l 'altre Castellvell i en Mo
line. 

Observeu aquesta classif icació i 
trobareu en els que formen cada grup 
certa relació de carácter. En Mi l let i 
jo, que érem els que traginàvem més 
gana, per no fer-nos nosa l'un a l'al
tre sempre ens posàvem l'un al de
vant, l 'altre al darrera; l'un a un cap 
de taula i l 'altre a l 'altre. Això, cree 
que tothom ho féu sensé premedita
do. És per instínt natural. 

Després de (?) hores de caminar, 
arr ibàrem a Castel ldefels, poblet de 
pobre aspecte; a mà esquerra s'hí 
troba una renglera de cases adossa-
des a dues torres antigües que una 
d'elles mirada des de lluny deixa veu-
re dues Madroñeras i l'altra amb es-
pit l leres; més enllà se'n veuen dues 

més que no pue detallar perqué no te-
níem temps per aturar-nos a visi-
tar-les. 

El pob¡e està posât al peu d'una 
muntanyeta i en el c im d'aquesta hi 
ha el castel l , l 'església i alguna altra 
casa, tot tocant-se l'un amb l 'altre. 
Per un caminet que segueix entre ma
tes de romanins, farigoles i gineste-
res i voitat tot allò de pins, garrofers 
i ol iveres, pujàrem fins al c im. 

Donàrem la volta al castei l , passà-
rem entremig d'una torre ci l indrica i 
les muralles, i arr ibàrem a una espla-
nadeta situada davant l 'església. Pu
jàrem una escalinata i ens trobàrem 
dintre el barri que hi ha al davant de 
la porta de l 'església. A mà dreta s'hi 
troba ei cement i r i . Al mateix brancal 
de la porta hi ha un sot o fosso tapat 
per una reixa de ferro d'enteixinat 
molt ampie. Això diu, que es fà aixi 
perqué d'aquesta manera els animais 
carnissers no poden entrar-hi; se'ls 
f iquen les potes dins els forats antes 
de t irar endavant. 

L'aspecte del cementir i és descon
solador i t r is t , i poètic com tots els 
fossars de poblets. Uns quants for-
nets, dos o tres d'esbotzats, deixen 
veure ossamentes humanes; el ter-
reny remogut demostra que sota els 
nostres peus hi ha cossos quines vi
des s'han apagat deixant sois el cre-
mallot de la immòbil matèria. 

Allá lluny, l 'horitzó, desahogat, ria-
ller, amb muntanyes cobertes de hos
cos per un costat i la mar per l 'altre, 
i entremig, al peu de les muntanyes, 
vinyes que entren en saba per a do
nar-nos calor a nostre eos. i més 
avall, vora la mar, els aiguamolls que 
tot ref lect int com plata els enlluer-
nadors raigs del sol, escampen la ma
lària entre els pobres habitants d'a-
quella contrada. 

Entràrem a l'església en el précis 
moment que s'havia acabat la missa 
major i el rector revest i t amb capa 
pluvial sortia a beneir el terme. Els 
escolanets de poble, com que no por
ten sotana fan un ridícul aspecte. Amb 
el roquet curt que porten, semblen 
pardals escuats. 

S'organitzà una processò. Al da
vant hi anava la creu processionai, de 

plata massissa, d'esti l gótic amb re-
miniscéncies platejesques, seguien 
els dos ganfarons, el rector amb el 
lignum crucis, la gent del poble que 
era ben poca, i nosaltres que per cu-
r iosi tat ens hi ajuntárem. Ens dirígi-
rem cap al cementir i que com us he 
dit domina pel N. O. S. i E. tot el 
camp. Enmig d'aquell Hoc hi ha una 
taula quadrada de pedra, quines ca
res corresponen als punts cardinals, 
sostenint una senzilla creu de ferro. 
Aquesta aparegué adornada amb un 
pom de ginesta que nostre company 
Mol iné, ben alié a l'acte que s'anava 
a celebrar, hi havia ll igat a son peu. 

Colocat el lignum crucis damunt la 
taula, ei senyor rector comencé els 
resos de rúbrica, voitat per tot l'a-
companyament, ganfarons i creu pro
cessional, i dos escolanets un a cada 
costat. El llatí que usa el rector de 
Castel ldefels és bastant macarrónic i 
per aixó un dels escolans es distreia 
tot sovint fent precis que s' interrom-
pés el reso i ¡i digués el rector: 
« j j g i ra ' t de cara aquí!! 

L'espectacle enmig de sa senzille-
sa era commovedor. Una de les do
nes presents a l'acte, qui sap si acu-
dint-!i records d'alguna persona esti
mada i enterrada a n'aquell Hoc, l'es
pectacle de la Naturalesa i la cruesa 
del Hoc, plorava a raig fet mentres 
dura la cerimónia i en Mi l let que es 
coneix que té el cor més tendré que 
un ullet de lletuga d'enciam, li féu 
digna i honrosa companyia derramant 
abundoses i reals i efect¡ves Ilagri
mes , eixugant-se les quals el vaig tro-
bar després de la cerimónia que s'a-
cabava de celebrar. 

Com que haviem passat més 
temps del que volíem, ens en anárem 
a visitar la casa senyorial o castel l . 

Ampie i desaogat rebedor, encati 
fat amb molt gust per la naturalesa. 
L'herba hi creix per les juntes de les 
rajóles del paviment formant una al
fombra de bonica mostra. A má dreta 
un pati pie d'ufanosa herba entre la 
qual hi vegérem una pedra amb l'es-
cut de l'antic senyor de Castel ldefels. 
Es compon de tres quarters: lleó ram
pant; una torre amb sis mer lets, dues 
f inestres i una porta: i vui t dibuixos 
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Torre de defensa del segle XVI i castell de 

Castelldefels, segons un gravât de l'any 

1911. • 

rodons a semblança de rodes denta-
des, rematat tot per un case que du 
per cimerà un Ileo dret amb una ban
dera en el que es podria dir mà. A 
l'esquerra tot entrant hi ha uns cups. 
Front a la porta d'entrada una bas-
tant desahogada escala de pedra que 
condueix a les habitacions superiors. 
Poca cosa hi vegérem de particular, 
sols l'Elias hi veia cada moment el 
peril l de que s'ensorressin aquells 
sostres i per això anava sempre arre-
cerat per les parets, cridant i acon-
sellant que no féssim imprudències, 
que a lo millor podia succeir alguna 
desgràcia. El Mi l let i en Moline es 
refugiaren a Testable, no sé si cer-
cant la inspiració per a cantar en 
sentides poesies els records que po-
den encloure aquells murs. Jo vaig 
atansar-m'hi i no senti més que una 
molt pronunciada olor de ferns. 

Satisfeta ja nostra curiositat, entrà-
rem a la casa del rector que té per 
porter una lloca amb tots els seus 
pollets, pujàrem escala amunt cridant 
Ave-Maria purissima pertot arreu i 
ningû ens digue que sens pecat fou 
concebuda. Això fou perquè no hi ha-
via ningû a la casa. El rector encara 
devia èsser a Tesglésia i la major-
doma i escolanets a bon segur que 
l'acompanyaven. Li deixàrem un paper 

escrit amb una salutació i per entre-
mig de les ginesteres, mates de fa-
rigoles i romanins devallàrem de la 
muntanyeta, travessàrem de nou les 
poques cases que té el poblé i em-
prenguérem la carretera de Gavà al
tra volta. 

S'havia fet tard i tocava apretar 
una mica les carnes. Es traete de po-
sar-se en fi la i així fer caminar ais 
més ronses, però no hi cap la disci
plina en casos així i t ingué d'aban-
donar-se la idea. Havíem caminat un 
bon tros de carretera i vèiem en Mi-
11et i en Moline que encara eren a la 
vora del poblé ¿qué hi cerquen per 
alla? diguérem nosaltres. ¿Sabeu lo 
que era? Era que en Mi l let s'havia 
quedat tot enternit davant d'una esta
ca clavada al mig d'una vinya, Migada 
a la qual en l'altre excursió hi havia 
una somera que en Mi l le t li recrea 
ses castes i Margas orel les fent-li una 
tendré i afalagadora declaració d'amor 
en vers castella. La burra que era ca
talana no entengué una paraula i no 
va correspondre més que amb un 
bram d'ase a son arrebatador reclam 
amorós. Puc respondre de que l'amor 
i les intencions d'en Mi l le t eren de 
les més purés que cor de poeta puga 
sentir. 

Amb les carnes al capdavall del cos 

i caminant ben depresset to ts , arri-
bàrem altre cop a Gavà. L'entrada no 
fou tan famolenca com l'altre però si 
molt més polsosa. Tots anàvem co-
berts de pois. Erem l'admiració dels 
gavatans. 

Tornàrem a la casa de l'esmorzar. 
Descansàrem i jo vaig fer la generosa 
galanteria de pagar sol, de ma pròpia 
i espontània voluntat dos quartos de 
xufles perquè tothom en pogués men-
jar. Hi van caure carquinyolis i gotets 
de farina (vulgo aiguardent). L'Hita va 
omplir novament la caramanyola que 
no puc assegurar ben bé si és en Mi
llet que li va buidar. El cert és que 
el l , que era el qui la portava, es que-
dava enrera i molt sovint desaparei-
xia instantàniament a nostra vista. Jo 
no sé el que feia allavors. 

Abans de marxar compareixé entre 
nosaltres una nena molt bufoneta amb 
una bacina que recoll ia caritat per a 
la Verge no sé quina. Com es trac-
tava de verges, tots hi posàrem la 
nostra part a la bacina. 

Cap a Viladecans falta gent ¿ 0 1 0 1 1 1 

hi ha d'aqui a alla?, preguntàrem a la 
gent de Gavà. —Un quart i mig o mitja 
hora. . . i efect ivament aixi era. Potser 
és la primera veri tat d'aquesta classe 
que he sentit dir. 

Pel carni trobàrem uns homes que 
portàven un gos Meig com un pecat 
d'hermano. Algù de nosaltres entu
siasta d'aquests animals feu preu per 
adquirir-lo o per a fer brometa, no ho 
sé, i a la cuenta no es varen avenir. 

Arr ibàrem a Viladecans, l'atraves-
sàrem de part a part i entràrem a la 
Torre del Barò. Feta tota de pedra, de 
forma prismàtica quadrada, emmarte-
lada, amb Madroneres damunt la porta 
d'entrada. Ample i espaiós barri da
vant d'aquesta. Un desahogat vest ibul 
i regular pati , després d'haver-la tra-
vessada. Bona escalinata; ben distr i 
butees habitacions, plenes de pintures 
antigues, plànols, l l ibres i ceràmica de 
la terra que no puc deturar-me a ex-
plicar perquè és tard i vaig de pressa. 
En una habitació de la pianta baixa hi 
vegérem el model de l'estàtua de Cas
tella que ha d'adornar un dels xam-
frans del nostre monument a Colon 
i una terracuita representant el bust 
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de l'amo de la torre, molt ben exécu
tât. 

Els amos es portaren amb molta 
amabil i tat ensenyant-nos tot el que 
podien. 

Era tard i eî dinar ens esperava. 
Dones, corri Mi l let , anem cap a l'es-
tany del Remolar. 

En Mol ine, corn a bon xicot i bon 
estudiant, havia dit que solament vo-
lia fer mitja excursió i a l'arribar a 
Viladecans manifesta desit jos d'entor-
nar-se a Barcelona. ¡Qué ha dit , ho
me! ¡De cap podem consentir sem
blant cosa! Ens hi oposàrem to t quant 
poguérem i en sortírem amb la nos
tra. En Moline emprengué el carni de 
l'estany junt amb tots nosaltres. 

Però jo que havia sentit certa cons
p i rado entre en Mi l le t i eli per aban
donar-nos, temptacions que en Mi l le t 
al capdavall rebutjà pel que dirán, 
vaig enternir-me davant de la situa
do d'en Mol ine i ens vàrem quedar 
en el pas a nivell de la via de ferro 
per veure si el maquinista es detura-
ria i s'emportaria el que tenia ganes 
d'anar a estudiar. Vingué el t ren i per 
mes que jo vaig cridar ¡Jaume! ¡Jau-
me! (el maquinista es deia Jaume; 
ens ho havia dit el guarda-agulles) el 
t ren va continuar sa arrebassadora 
marxa i ens deixà amb un pam de 
ñas. 

En Busuldú, en Mol ine i jo que ens 
havíem quedat, emprenguérem una 
ràpida correguda per atrapar els de-
més companys que s'havien adelan-
tat bastant. Jo. per anar mes lleuger, 
vaig posar-me unes coques ais peus 
que f ins allavors havien fet denteta 
a n'en Mi l le t . 

Ja junts tots , caminàrem entre 
aquella pianura travessada en totes 
direccions per rases plenes de plan
tes aquatiques, aigües no massa sa-
nitoses, granotes a milers i altres ani-
malets que no anomeno. El camp es
tava cobert de mates de joncs i her
bes de barrefla i a claps, xol ls d'aigua 
que a bon segur son els generadors 
de la malattia que per aMí s'hi arre-
piega. 

Arr ibàvem ja a la vora del mar quan 
torcàrem nostra marxa a I'esquerra 
i després de passar un carni arenós 

que dif icultava el caminar, entràrem 
en un bosc de pins marins. En Mi l le t 
i l'Elias anaven dient disbarats en an
gles; suposo que sobre les di f icul-
tats del carni, i això els feia anar 
ressagats. 

Passât el bosc de que us he parlât, 
descansàrem un moment a la sombra 
dels darrers pins, per a prendre una 
mica mes de coratge per travessar 
una peti ta parodia de désert i arribar 
a la terra promesa del bosc i estany 
del Remolar jOh terra beneïda, quan-
tes gotes de suor, quina soleiada ens 
costares! 

Una envestida mes i ja ens vegé-
rem a la vora de l'estany, ajaguts da-
munt les herbes, cr idant: jTòfoI! , jTò-
fo l ! En Tòfol era qui sabia de passar 
de l'una banda a l'altra de l'estany. 
És aquest una gran derivació del mar 
que es fica dintre terra i queda tancat 
per un banc d'arena quan la mar està 
tranquil la i serena. Deu tenir de 3 a 
4 qui lòmetres de vora. Sa forma ve a 
èsser la d'un grandiós martel l d'am-
p'e mànec i pet i ta, relat ivament, mas-
seta. 

A l cap d'un moment d'haver cridat 
aparegué a l'altra banda de l'estany 
en Josep, el mosso de casa del se-
nyor. Hita, del Prat, que nostre com
pany havia fet venir per faci l i tar nos-

tres al t issims propôsits. jVaja, que 
diguin lo que vu.guin, és un gran 
home l'Hita per aquestes coses l ! 

i jQuasi bé em determino de dir que 
vàrem estar encertadissims en nom-
brar-lo président de les excursions!! 

En Pep, arreglava alguna cosa per 
al l i , quan veig baixar del bosc en Tô-
fol que, saltà a la barca i tôt bogant 
s'anava atansant cap al l i on nosaltres 
estàvem repantigats damunt l'herba i 
fortament embolcallats i t ips ja dels 
ardorosos raigs de calor que el sol 
ens enviava, i joh, decepeiô!! la bar
ca, no era barca, era un bressol que 
feia el mateix objecte. 

No hi cabiem tots i fou précis que 
en Tofol fes dos viatges. Un cop em-
barcats o embressolats ningû podia 
fer cap moviment mes que en Tofol 
bogant. SI un s'hagués arr ibat a de-
cantar cap a bâbord o a estr ibord dés
équil ibrant una mica el carregament 
sens posava la barca per barret. Tot-
hom ho comprengué aixi i amb molta 
parsimônia i quietud en Tôfol acabà 
sa tasca. 

h'Oh, quina i l lusiô! ! Ja som alla on 
anàvem; ja tenîem a poques passes 
la casa on guisaven el dinar, ja veiem 
per tô t al l i lo que cercàvem. No ens 
vàrem agenollar donant gracies a 
Déu per haver arribat a la terra pro-
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mesa però, si que ens vàrem ajeure 
a l'ombra dels pins i vàrem aixecar 
la caramanyola. En Mi l le t l'havia dei-
xat altra volta sense f igura i jo no sé 
què hi fe ia! ! 

Als pocs moments posaren damunt 
de la taula parada sota els pins, una 
ampia i ben piena Cassola d'arròs amb 
pollastre, Jo, a la veri tat , corn que 
havia vist tantes disbauxes, vaig po-
sar-me a vora la Cassola per a man-
tenir l 'ordre. 

De gana, si n'hi va haverl ! no cai 
que us digui més que al cap d'un mo
ment ja se li veia el cul, a la Cassola. 
L'Hita, l'Elias, En Coca, els Castell-
vell i els demés, s'empassaven les 
cullerades d'arròs i cuixes de pollas
tre que feia feredat de veure. Sois 
el pobre Mi l let i jo ens ho miràvem 
impassibles, esparverats de lo que 
menjaven aquesta gent. Sembla que 
no pugui ser. L'Hita fins volia pendre 
Cassola i tot sense tenir en conside-
ració que en Josep, el mosso de casa 
seva, també n'havia de menjar. Per 
consideració a n'aquell pobre home 
vaig aixecar-me volent arrebassar de 
les mans d'aquells gastrònoms la 
poca arròs que quedava dintre de la 
Cassola. En Mi l le t també m'ajudava en 
tant humanitària tasca. 

Vingué el conili amb suc, i l lavors, 
iés dar ! ! , corn que ja estaven t ips 
d'arròs, vàrem poder pendre la re-
venja. 

I les grans platerades de taronjes 
i demés plats de postres foren aca-
parades pel senyor Hita que fent abus 
de sa autoritat volia menjar-s'ho tot 
el i . 

Però vaja, no cal que us queixeu, 
tot i amb la panxa ben piena, ens en 
anàrem a fer la siesta sota un bosc 
de pins que més enllà del en què 
haviem menjat omplia d'ombra aquells 
voltants. A l l i t ingueren Hoc boniques 
i patètiques escenes que us explica-
rà el nostre company Hita. 

Després en Mi l le t i jo encisats per 
l'encantadora bellesa de l'estany, ens 
confabulàrem per anar tots dos sols 
a barquejar per aquell Hoc. Però en 
Busuldu, en Moline i en Coca se n'a-
donaren i també volgueren venir. jNi 
mai que ho haguéssim fet! Anàvem 

conduits per la inimitable pericia del 
pi lot del Masnou, rel l iscant sobre 
aqueles tranquil les aigues, quan tot 
d'un cop sent im que ens agafen la 
barca per sota i que no ens deixaven 
caminar. jAh, Déul, jque sera això!. 
En Mi l let amb els seus somnis conti-
nuats de poeta ja es creia veure's em-
presonat pels tendres i delicats bra-
cos d'una formosa fada, que es troba-
va amagada sota de les aigues d'a-
quell estany encantat, i conduit a mis
teriosa grufa, on trobaria a dotzenes 
d'altres fades que amb sos cants i 
polsant arpes d 'or l i farien entreveure 
tot l ' imperi de l'amor amb totes ses 
fol les dolceses; i ja es deixava do
minar per aquesta idea, quan jo, cla-
vant el rem vegi la tr ista realitat de 
la cosa: haviem encallat dintre d'un 
banc de fang negre i pudent. 

No en vulgueu més, de fàtics que 
ens passaren. Amb penes i dolors, 
suant sang i aigua vàrem arrencar la 
barqueta d'aquell fons de porqueria 
i anàrem a deixar a la vora els nostres 
companys, que de por que tenien, 
amb una mica més, que no s'omplen 
els pantalons d'una cosa que jo sé 
i no vull dir, i en Mi l le t i jo conti-
nuàrem surant damunt d'aquella es
plèndida pianura d'aigua empentejats 
per un suau oreig que ens porta on 
eren tots els demés de la colla. 

Amb molta recanca desembarcàrem 
després d'haver auxil iat en Bernadell 
que semblava un Neptuno de pega-
dolca, sense poder anar endavant ni 
enrera amb sa barqueta. 

Havia acabat l 'objecte principal de 
nostra sortida, i amb la mateixa har-
monia que havia regnat en la resta 
del dia, ens dir ig irem cap al Prat a 
pujar al t ren. 

El carni no és curt i el sol encara 
es deixava sentir de valent. En Mi
l let, l'Elias, en Castel lvel l I algun al
tre no podien ja ni dir fava i s'atura-
ren a reposar en un marge. Els res-
tants continuàrem nostre carni dei-
xant que reposessin aquells excursio-
nistes de pa benei't. 

Els camps que enrot l len el poble 
del Prat són notables per sa esplèn
dida i exhuberant vegetació, ufanosa 
com poques us pogueu imaginar, i el 

poblé és un dels més bonics de tota 
la marina. Hi ha construccions idea-
des amb verdader gust. Les cases, en 
general, són molt ben fêtes, i els seus 
carrers semblen els d'un poble de 
molta més importancia del a què per-
tanyen. Contribueixen a aquest efecte 
tres casetes molt senzil letes perô 
molt boniques de nostre amie Hita i 
la casa del seu senyor pare. 

És, potser aquesta, una de les fêtes 
amb més gust i més seny. Sa façana 
de línies senzil les revela ja una per
sona de gust no comú i son interior 
ho deixa plenament acreditat. La dis-
tr ibució de les peces, l'enlairada tor-
ratxa amb vidrieres de colors, i el 
terradet ees d'on es domina tot el pía 
del Llobregat, el jardinet que en sa 
part posterior hi ha, l'ampla i espaio-
sa galería, i sobretot l 'excesiva ama-
bíl i tat i f ina hospital i tat de son pro-
pietar i , varen fer-nos agafar ganes de 
envejar aquella casa on tant bé s'hi 
deuen passar els dies, puix nosaltres 
hi passàrem agradab'ement pocs mo
ments. 

Al l í , amagat en un racó del jardí hi 
trobàrem en Forns. Molta fou la sor
presa que ens causa i moites les 
abraçades que li férem. Tots li contà-
rem les peripécies de l 'excursió i ell 
es moria d'enveja de no haver pogut 
venir. 

Als pocs moments ens en anàvem 
cap a l'estació i de pas vegerem una 
bonica creu de pedra picada plantada 
devant l'església parroquial, pagada 
per varis veins- del poble. Jo la vaig 
trobar una mica massa pesada de lí
nies arquitectóniques. 

Un pic arribats a l 'estació vingué 
passar comptes i redimoni, perqué el 
senyor Hita paga ell pr imer, perqué 
nosaltres paguem després. 21 rals i 
mig per barba i bon prof i t . Jo no 
me'n. . . 
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Del pic d'Anie a l'Alano 
per J o s e p Girona 

La Secció de Camping de la nostra 
enti tat, va muntar aquest darrer es-
t ìu, el seu tradicional Campament de 
Vacances al Pia de Tatxera (Vali de 
Zur iza), a la capcalera de la pirinen-
ca vali d'Anso. 

Indubtablement, J 'e lecció del Hoc 
fou molt encertada, car permeté el 
coneixement i la divulgació de re-
gions i massissos orogràfics en gene
ral desconeguts per la majoria dels 
excursionistes catalans, alhora que 
es fugia de l 'enlluernament dels grans 
«tres mi ls», més prest igiosos, per 
massa reiteradament v is i tats. 

Creiem que el primer que en un 
pía purament excursionista va recor
rer la valí fou el comte de Saint-Saud, 
que l'any 1882 publica a l'«Anuari de 
l 'Associació d'Excursions Catalana» 
un interessant trebal l , t i tu lat «d'Ansò 
a Canfranc par le Vesaurin», encara 
que la seva activitat muntanyenca es 
concreta, en aquesta avinentesa, es-
pecialment a la veina valí d'Hecho í 
a l 'ascensió del Visaurin (1) . 

Però el pr imer que ens dona una 
visió completa i documentada d'Ansò 
i la seva regió és el nostre Juli So
ler i Santaló, l ' infatigable descobri-
dor del Pirineu Aragonés, que l'any 
1907, en el curs d'una travessia per 
la zona, puja al port de Petretxema, 
que no franquejà, pernocta a la valí 
de Linza, i f inalment passa a la valí 
d'Hecho per Petrafitxa, recoll int una 
magnífica informació geogràfica, his
tórica i etnogràfica, que publica en 
el nostre Butl letí (2 ) . 

El gran pir ineista francés Soubiron 
publica I'any1931 la seva famosa guia 
Du pie d'Anie au Canigou, en qué 
descriu d'esquit l lentes la regió: Pie 
d'Anie, Mesa de los Tres Reyes, Pe
tretxema i Oza, i encara part int, com 
és logie, de bases franceses (Lescun, 
Urdos). Com una evocació d'aquest 
l l ibre clàssic del pir ineisme, hem pa-
rafrasejat el seu tí tol en la capgale-
ra del present art ic le, concretai , 
però, com és logie, a la regió com
presa entre l 'Anie i l 'Alano, que és 
l 'àmbit màxim recorregut pels assis-

lents al nostre Campament. 

Josep Maria Sala Albareda, en el 
curs de la seva «Alta Ruta Pirinen-

ca», l'any 1960, partint de Belagua, 
passa, encara que amb esquís ais 
peus, pels ports de Petretxema i At-
xer i to, per pernoctar al Refugi mil i tar 
de la Mina de Oza (3) . 

Malgrat tot , la informació geogrà
fica ¡ excursionista més completa, 
sistemàtica i exacta, és la que ens. 
forneix el magnifie volum publicat pel 
Club Deportivo Navarra i t i tu lat Ru
tas Montañeras Roncal-Zuriza, estruc-
turat en tres parts: descripció geo
gràfica i i t ineraris excursionistes per 
la valí de Roncal, geografia i it ine
raris de la valí de Zuriza i, f inalment, 
escalades ais cims i agulles de tota 
la regió, entre les quals destaquen 
les famoses agulles d'Ansabere, que 
presenten vies de sisé grau. En con-
junt, la Guia conté 70 i t ineraris ex
cursionistes i 43 i t ineraris d'escala-
da, ultra un capítol dedicai a nocions 
i termes d'ús a l'alta muntanya en 
forma de breu diccionari , i un úti l 
apéndix que conté una relació nomi
nal de pies, amb esment de l'altura, 
coordenades, número de l ' i t inerari 
que descriu la seva ascensió i la seva 
distancia horaria. L'obra està ¡Ilustra
da amb un beli ¡ abundós conjunt de 
fotografíes i un bon nombre de cro
quis amb el detall de les vies d'esca-
lada. 

Dos mapes, un de la valí de Zuriza 
a escala 1-50.000 i l 'altre de la de 

Belagua a escala 1-40.000, completen 
el volum, que representa una magní
fica aportació a la bibliografía excur
sionista del Pirineu (4) . 

La valí de Zuriza 

La valí de Zuriza forma la capgale-
ra de la valí d'Ansó, i al seu torn, es 
divideix en quatre valls af luents: fat-
xera, barranc de las Eras, Gamueta I 
Linza, que sob ren totes elles en d¡-
recció est. A ponent de la valí, s'es-
tén la navarresa valí del Roncal, amb 
la seva tr ibutar ia valí de Belagua, en-
llagada amb la de Zuriza, peí coll 
d'Arguibiela o Port de Navarra (1.300 
metres) a migdia de la qual es drega 
l'esvelta Peña de Ezkaurre (2.047 m) . 
La carena divisoria amb Navarra puja 
al nord cap al pie de Txamantxoia 
(1.945 m) i d'allí, per una suau ares-
ta, al pie de Linza o Lapakiza de Lin-
zola (2.100 m ) , sota del qual sob re 
el coll de Linza, estratégic pas per a 
anar cap a la regió de la Mesa de los 
Tres Reyes. 

Del coll de Linza, el carenar puja 
amb suavitat al pie de Petretxema 
(2.366 m ) , mirador formidable vers 
les esveltes agulles d'Ansabere, rep
te ais més agosarats escaladors. Sota 
del c im s'obre el coll de Petretxema 
o port d'Ansó, únic pas normal amb 
la valí francesa de Lescun, i també 
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Les fagedes de veils exemplars son la nota 
dominant al paisatge vegetal de les vails 
de Zuriza. 4 

VALL DE ZURIZA i "RINCON" DE BELAGUA 
Collado de Ernaz /72/m 

f2047m 
2175 m 
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El singular massis de Las Peñas de Euzkarre 

(2047 m), estratègìcament situat entre les 

valls d'Ansò i del Roncal, ais limits d'Aragó 

i Navarra. w 

punt obligat per a passar a la Selva 
de Oza, pel port d 'Atxer i to. 

Vénen després el Sobarcal (2.249 
metres) i el magnific Mallo de Atxe-
rito (2.358 m) , que entronca al sud 
amb la Foya de Gamueta (2.292 m) I 
el Chinebral (2.312 m ) , llarga carena 
que separa la vali de Linza de la de 
Gamueta. Al sud de la Foya de Ga
mueta, es drecen el Mallo Gorreta 
i l 'Anzotiello (2.200 m) , que formen 
la capcalera de la vali de Gamueta. 

Al sud del pie d'Anzotiel lo s'obre 
l 'estreta vali del Barranco de las Eras, 
dominada a mlgdia pels cims de Pi-
naré (2.005 m) i Ouimboa (2.179 m) . 
La vali de Tatxera, que com ja hem 
dit fou l'escenari del Campament 
d'enguany, està sltuada al sud de 
l'anterior i rodejada per un magnific 
i varlat conjunt de c ims: Petrafitxa 
(2.149 m ) , Txipeta (2.175 m ) , superb 
mirador de la Selva de Oza, Tortiella, 
Estriviella i l 'enorme i encrestellat 
conjunt de l'Alano, format per un 
atractiu i variat sistema de pics: Ra
lla de Alano (2.159 m ) , Atxar de Ala
no (2.069 m ) , Atxar de Forca (2.390 
met res) , etc. 

Totes aquestes valls drenen les se-
ves aigùes al riu Veral, que discorre 
per la vali de Zuriza, passa pel costat 
de la vila d'Ansò, i entaforant-se per 
les salvatges i enasprades gorges de 
la Foz de Biniés, va a sort ir a l'am
plia canal de Berdùn, on es llenca a 
les aigues del riu Aragón. 

La vali de Belagua 

Com ja hem dit, a ponent de la vali 
de Zuriza, s'estén la navarresa vali 
del Roncai, regada pel riu Ezca, que es 
nodreix, a la seva capgalera, princi-
palment de tres r ius: l'Uztarroz, que 
baixa del Port de Lazar; el Belagua, 
nascut al Rincón de Belagua, i el Be-
labarce, que neix prop del port d'Ar-
guibiela. Ens concretarem, aci, a 
aquests dos darrers cursos d'aigua, 
per ser e!s l imi t rofs a la vali de Zu
riza. 

La vali de Belabarce consti tueix la 
comunicació naturai entre Zuriza i 
Belagua, i està rodejada d'artures mo-
derades, que no ultrapassen gaire els 

2.000 m. El c im culminant és la Peña 
de Ezkaurre, de 2.047 m, i els altres 
ni tan sois no arriben a la cota deis 
dos m i l : Igardakua (1.507 m ) , I turr i-
burua (1.595 m) , Abizondo (1.676 m) . 

Plañera i verdejant, rodejada d'ata-
peits i frondosos boscos, amb peti tes 
masics i bordes a la vora del r iu, Be
labarce és un Iloe delicies per a l'a-
campada sedant i placévola. 

Al nord de Belabarce hi ha la valí 
d'Obieta o Osobieta, com diuen la 
gent del país, perqué, segons sem
bla, els seus magnífics boscos son 
el refugi predilecte deis óssos que 
encara poblen la regió. 

La valí de Belagua té la seva cap-
galera en el «Rincón» del seu nom, 
en una amplia i suau fondalada, ro
dejada de bones altures: Lapazarra 
(1.787 m ) , Linza (2.100 m ) , Txaman-
txoia (1.945 m) . El r iu, que primera-
ment seguía vers ponent, pren ben 
aviat la direcció sud, discorrent per 
una valí estreta i frondosa, recorre-
guda per la carretera internacional 
d'lsaba a Aret te . Prop de la f rontera, 
a 1.427 m d'altura, hi ha el refugi del 
Club Deport ivo Navarra, amplia i só
lida construcció, d'una capacitat de 
110 l l i teres, amb servei de restaurant 

i bar. 
La branca nord de la serralada, que 

corre d'oest a est, está tomada per 
un sistema d'alts cimadals: Bimbalet 
(1.753 m ) , Lakora (1.867 m ) , Sierra 
Longa i Sierra de Añelarra (2.348 m ) , 
que culmina, ja en terres franceses, 
en el pie d'Anie (2.507 m ) , máxima 
elevació de tota la regió, i darrer 
gran cim del Pirineu en la seva part 
occidental. 

A migdia de l'anterior, una branca 
secundaria menys considerable pren 
la direcció sud-est i forma el brag 
septentrional del Rincón de Belagua, 
amb els cims de Lapazarra (1.787 m ) , 
Ukerdi (2.248 m ) , Budoguia (2.305 m) 
i, f inalment, amb ¡'espectacular i ca
racterística Mesa de los Tres Reyes 
(2.434 m ) , punt culminant de Navarra 
i llegendari lloc d'unió deis regnes 
d'Aragó, Bearn i Navarra, en els 
temps medievals. Aquest c im está 
unit al nord amb la Sierra d'Añelarra 
peí cim de Pena Blanca (5) (2.390 
metres) , del qual el separa el coll de 
Lhurs, i al sud, amb el Petretxema, 
peí coll d'Esqueste. 

Finalment, a ponent de la valí, des 
del Bimbalet, la carena, que pren la 
direcció nord-sud, puja al Lakartxela 
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El refugi de Belagua, a la capçalera de la 

Mail d'aquest nom, construit peí Club De

portivo Navarra. • 

(1.969 m) i va descendint després 
successivament cap al Larrondoa 
(1.703 m) i l 'Ikalterrea (1.306 m ) , per 
finalitzar en el cim d'Ateas de Bela
gua (1.293 m) damunt mateix del po
blé d'lsaba. 

Les poblacions 

La vlla d'Ansò, capital de la vali 
del seu nom és una població d'un 
arrelat carácter pirinenc, situada a 
890 m d'alt i tud, en un ampli planell 
de la ribera del riu Veral. Les sèves 
cases, de sòlida i ferrenya construc-
ció, amb bells portais dovellats i ve
tustos balcons d'ennegrida fusta, or-
nats de f lors, s'arrengleren en pla
ces, carrers i carrerons, nets i ben 
pavimentáis, adés tortuosos i ombrí-
vols, adés ampies i assolellats. 

Per damunt de les inclinades teu-
lades de pissarra de les cases emer-
geixen les colossals xemeneies, ro-
dones i erectes com la torre d'un cas-
te l l , que consti tueixen un élément t i 
pie de l 'arquitectura pairal d'aquesta 
part del Pirineu. 

El conjunt urbà està presidit per 
l'església parroquial, notable fábrica 
del segle XVI, composta d'una sola 
ñau de 40 mètres de llargada per 
quinze d'amplada, en forma de creu. 
Les voltes gotiques presenten els 
aristons tan comuns de les esglésies 

d'Aragó. La portada plateresca està 
formada per un arc de mig punt en
tre columnes cor int ies, rematat per 
un frontó triangular, que ostenta la 
figura del Pare Etern. L'església està 
sota l'advocació de sant Pere. A l'ai
tar major hi ha un retaule del se
gle XVII i en el creuer una imatge 
barroca de sant Miquel . 

Sens dubte, el més intéressant de 
la vila és el seu museu locai, moit 
ben installât en la Casa rectoral , an
nexa a l'església. Conté una amplia 
mostra de la variada i magnífica in
dumentaria ansotana, una de les més 
peculiars, ríques i caractérist iques 
del Pirineu; una completa manifesta-
ció de la interessantissima artesanía 
popular de la val i ; una variada mos
tra de la imatgeria, l 'orfebreria i l'art 
rel igiós d'Ansò, i un sens f i d'objec
tés i de colleccions, molt ben ordena-
des i exposades amb un gust molt 
depurat. El rector de la parroquia, 
aue és albora el conservador del mu
seu, en té una cura amorosa i di l i 
gent, i forneix al visi tant les infor-
macions més adients. 

L'agricultura no té gaire importan
cia a Ansò, al contrari d'Hecho, que 
compta amb excellents conreus, però 
en canvi sí que en té la ramaderia, 
ben alimentada pels magnifies pastu-
ratges de Zuriza i les seves munta-
nyes. 

La festa més important d'Ansó és 
la que té lloc el diumenge després 
de la Mare de Déu d'Agost. En aques
ta avinentesa els vells carrers de la 
vila es veuen poblats duna gran mul
t i tud de forasters, gent de les valls 
veines i antics vilatans que retornen 
a la llar pairal. Tothom és obsequiat 
amb les típiques «migas», que son 
servides per ansotans, habíllats amb 
els seus caractérisées vest i ts ; els 
homes amb la calca curta propia de 
l 'Aragó, el mocador ll igat al cap ¡, da
munt, el graciés capell rodó, airosa-
ment plaçât de gairel l . Les dones, 
amb els seus imposants i majestuo
sos vest i ts ancestrals, plens de sa
bor medieval, s'afanyen a obsequiar 
els seus visi tants en una espontània 
i emotiva manifestació d'un folklore 
viu i entranyat en la propia saba po
pular. 

La vila de Roncal és la capital de 
la valí del seu nom. i está situada al 
costat del riu Ezca, a una altura de 
727 m, rodejada de turons coberts de 
boscos i de fèr t i ls camps de conreu. 
Els seus carrers, tortuosos i empi-
nats, son nets i ben empedrats. Les 
cases, de noble tacana, obren les se
ves portalades, mostrant un vestíbul 
pol i t i endreçat, ornat amb atuells 
d'aram, amb caixes de bona fusta o 
amb antics estr is de la llar. 

El t ipus huma de la valí és racial-
ment base, així com la toponimia; en 
rsalHat, el nom de Roncal ve del base 
«Erronkari». El poblé esta unit indis
solublement amb el record del gran 
tenor Julián Gayarre, f i l l de la vila ¡ 
fervent enamorat d'ella, que reposa 
eternament en el pet i t cementirí lo
cal, en un bell mausoleu, obra de Ma
ria Benll iure. 

El poblé més important de la valí 
de Belagua, és Isaba, si tuât a 814 m 
d'altura, a la confluencia deis rius Be-
tarroz, Belabarce i Belagua —que 
junts formen el riu Ezca—, en un bell 
paratge alegre i assolellat mol t con-
corregut a l 'estiu per gran nombre 
de forasters i est iuejants. La valí re-
nova cada any, el dia 13 de ju l io l , 
l 'ancestral costum del t r ibut de les 
tres vaques que, amb gran pintores
quismo, els seus habitants reclamen 
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Les crestes a"Alano, una espectacular mu

ralla de pedra que salea sobre els vessants 

coberts de faig a ponent del campament 

de Zuriza • 

deis francesos de la ve'ina Valí de 
Barétons, en compl iment d'un vellís-
sim laude. 

Allotjaments i comunicacions 

Ansò compta amb un bon hostal. 
Roncal amb una fonda i Osaba amb 
un excellent hotel i unes quantes fon-
des. Un ómnibus diari uneix Ansò 
amb Jaca i Isaba i Roncal están co-
municats també per un servei d'auto
cars amb Pamplona. 

Ja hem esmentat el refugi-xalet de 
Belagua, accessible a vehicles de tu-
r isme, que en realitat és un hotel de 
muntanya. 

ITINERARIS 

I) Txipeta (2.175 m) 

Del pía de Tatxera es puja per la 
ribera dreta del barrane de Petrafitxa 
en direcció a la cabana de pastors de 
Tatxera. 
5 mn. Cabana de pastors de Tatxera. 
El carni continua pujant i travessa 
uns eixorrancats pendents rocosos, 
amb molta inclinació damunt del r iu . 
15 mn. Refugi nou de Tatxera. Situât 
en un ampli replà herbós. Es baixa a 

passar el barrane de Petrafitxa. 
20 mn. Es passa el barrane de Petra
f i txa, i es puja pel seu vessant es-
querre, pel l lom herbós que baixa del 
Txipeta. 
1 h. 10 mn. Segueix la pujada pels 
amplis i monòtons vessants del Txi
peta, coberts de curt herbei. 
1 h. 30 mn. Es puja un ressalt rodó i 
se segueix per una pujada més suau. 
1 h. 50 mn. Primer cim del Txipeta 
(2.145 m) . Enfront, i separai per una 
aresta amplia i segura, es dreca el 
segon i culminant cim del Txipeta. 
1 h. 55 mn. Cim del Txipeta A l t (2.175 
metres) . Magnifica panoràmica. Al 
peu s'obre la Selva de Oza, amb el 
seu Camping, tot envoltat de hos
cos. Més enrera, el Bisaurin i el Cas
t i l lo de Atxer t , i al fons el Midi d'Os-
sau. 

Il) Ralla d'Alano (2.159 m) 

Del pia de Tatxera es va a traves
sar el barrane de Petrafitxa per un 
bon pont de fusta, i es puja per entre 
atapeit bosc per un bon pendent. 
20 mn. Se surt del bosc i al davant 
mateix es drega l'enorme paret de 
l'Alano, escindida en dues bretxes; 
la de l'esquerra és la que és practi

cable. 
45 mn. Es troba un carni molt ben 
fressat, que va guanyant altura, tot 
fent giragonses. La bretxa o pas de 
Tatxera es veu al damunt. 
1 h. 30 mn. Pas de Tatxera (1.905 m ) . 
El terreny canvia totalment. Davant 
nostre s'estenen uns amplis plans co
berts d'atapei't herbei: els plans d'A
lano, rodejats per un encrestel lat 
conjunt de c ims: Forca, Rincón, At-
xar i Ralla. 

S'agafa la direcció oest per pen
dent suau i coberta d'herbei, en di
recció al coli que baixa de la Ralla 
d'Alano. 
2 h. 10 mn. Collado de la Ralla de 
Alano (2.075 m) . A la seva dreta, es 
dreca el cim de la Ralla. 
2 h 30 mn. Cim de la Ralla d'Alano 
(2.159 m ) . En direcció nord, el pie 
baixa tallat f ins al fons de la vali de 
Tatxera, amb canals vert icals que fan 
una gran sensació d'alta muntanya. 
Bona panoràmica circular vers tot el 
conjunt orografie de l 'Alano. 

Ili) Petretxema (2.366 m) 

El Hoc d'accés més proper al c im 
és el Plano de la Casa, al final de la 
vali de Zuriza, accessible als vehi-
cles mitjangant una bona pista. 

Se surt del Plano de la Casa (1.320 
metres) en direcció est per un mar-
cat carni que va pujant suaument però 
Constant. 
40 mn. Font de Linza. Comenga el So-
brante de Linza, o terrassa suspesa 
en els vessants de Linza-Petretxema. 
A la dreta es deixa una barraca de 
pastors. 

1 h 40 mn. Coli de Linza (1.936 m ) . 
Magnifica vista cap a la Mesa de los 
Tres Reyes. 

Es va carenant fàci lment en direc
ció est pel l lom herbós del Petretxe
ma, tot guanyant altura per un esbor-
rat corr io l . 
2 h 40 mn. Cim de Petretxema (2.366 
metres) . Ampl ia panoràmica, amb el 
Midi d'Ossau i el Balaitùs al fons, i 
la Mesa de los Tres Reyes en primer 
pia. Al costat mateix del tallat del 
cim es drecen les formidables agu-
lles d'Ansabere. La visió mil lor de les 
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El pic d'Anie o d'Auñamendi (2507 m), un 

autentic monument a la pedra, que s'alça 

al Pais Base francés. 

Agulles és des de sota del coll de 
Petretxema. 

El retorn al Plano de la Casa pot 
fer-se peí camí de les Foies del In
geniero, aspra i desolada regió, ple
na de salvatge bellesa, per un esbor-
radís i difícil corrlol que desemboca 
al plaent i frondós bosc de la Fuente 
de los Clérigos. 

IV) Anie (2.507 m) 

Cim culminant de la regió ¡ darrer 
alt pie del Pirineu peí seu cantó oc
cidental. El lloc d'accés mes proper 

al cim és a la carretera internacional 
de Belagua a Aret te (Franca) des-
prés de l 'helicolde que forma la car
retera, abans d'arribar al collado de 
Ernaz (1.721 m ) . 

S'agafa la direcció est, tôt flanque-
jant el c im punxegut d 'Ar las. 
45 mn. Coll de Pescamou. Se segueíx 
la diecció sud-est per plans herbo
sos. 

1 h. Es deixa a la dreta el refugi deis 
espeleôlegs francesos. Comença la 
desolada i clivellada regió de Larra, 
de di f íc i l accès i molt perdedora en 
cas de boira. Cal anar seguint les 

abundoses llepasses roges que indi
quen el camí. 
1 h 40 mn. Coll d'Anie (2.032 m) . 
Bretxa que obre pas a la despullada 
regió de l'Anie. Es va seguint el camí 
marcat. 
2 h 10 mn. Enforc amb el carni ben 
marcat que puja del refugi Laberouat 
(Lescún). Es va contornejant el veí 
cim d'Anie, per la seva cara oest, tot 
guanyant altura suaument per ben 
fressat corriol. 
2 h 35 mn. Es va girant tot revoltant 
el cim, per anar a trobar el punt d'ac
cés mes factible. Comenca una forta 
pujada, per canals i terralleres de 
mala petja, però sense veritable difi-
cultat. 
3 h 15 mn. Cim de l'Anie (2.057 m) . 
Immensa visió des de les planes 
bearneses i basques, fins al Vinha-
mala i el Balaitús, passant per la 
Mesa deis Tres Reyes, Bisaurin, Co
llarada i Midi d'Ossau. Ais seus peus 
es veu el petit poblet francés de Les-
cun, mil tres-cents metres al dessota. 
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Notes: 

(1) «Anuari de l'Associació d'Excur
sions Catalana», 1883, vol. Il, pàg. 136. 

(2) «Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya», 1909, vol. XIX, pàg. 317. 

(3) «Montaña», anys 1960-61, vol. 7. 
pàg. 306. 

(4) Rutas montañeras. Roncal. Zuriza, 
323 pàgs., Pamplona, 1974. 
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Un itinerari a la Mesa de los Tres 
(Pirineu Navarros) 
per Anna Borbonet i Macia 

Reyes 

Se sent la tressa del vent a través 
de les esteses branques de faig que 
acaronen les tendes, en una de les 
grans fagedes que presideixen, amb 
rang de vellúria, atapeïts vessants de 
la vali de Zuriza. El dia neix ciar i 
net i ja el petri serrell de les crestes 
d'Álano comença a i l luminar-se. El 
nostre objectiu d'avui és un cim de 
nom atraient, de ressò medieval: la 
Mesa de los Tres Reyes. Cal agafar 
el vehicle per aproximar-nos a la ruta 
d'ascensió. 

Suaument, com per no trencar el 
silenci d'aquella hora, ens allunyem 
del pía de Tatxera (1.280 m) i de 
l 'endormiscat, encara, campament del 
Centre. Ens acompanya, per la nostra 
esquerra, la remor de l'aigua del riu 
Petrafitxa que baixa del coli del ma-
teix nom, situât al fons de la petita 
vali escollida per a l'acampada. Aviat, 
amb un tancat revolt a la dreta, ens 
enfi larem en direcció nord-est. Bells 
prats i frondoses fagedes —un pai-
satge sedant— emmarquen el r iu o 
barrane de Petretxema que és el que 
ara seguim per la seva riba esquerra 
i que travessarem mes amunt. Aqües
tes aigües s'originen sota l'especta-
cular coli de Petretxema, situât al 
sud del cim d'aquest nom, les quais, 
ajuntades amb les del barrane de Pe
trafi txa als plans de Zuriza, formen 
el riu Veral, nervi de la formosa vali 
d'Anso. 

Els set qui lòmetres de pista des 
de Zuriza s'han acabat. Som al Plano 
de la Casa (1.320 m) , gemada espla-
nada on es veuen també algunes ten-
des, idíll ic racé de la minúscula valí 
de Linza o Estrecho de Linza. 

Iniciem la sortida cap a llevant i, 
després de travessar un r ierol , pre-
nem un senderó que per entre uns 
prats úfanosos ens portara a un mar
cai carni de f lanqueig, el quai, pu-
jant suaument i deixant a la nostra 
dreta el fondai per on discorre l'exu-
berant barrane de Petretxema, anirà 
a trobar, en direcció nord-est, el bar
rane o torrent de Linza. Molt a la 
vora i a l'esquerra del corrent, la 
font de Linza (0 h 40') brolla de la 
terra com un miracle, transparent i 
fresca. 

Som en un petit pía, en un indret 
de pastura. Veiem una pr imit iva ca
bana i a la vora, aplegades, un miler 
d'ovelles —qui ho d i r ia !— s'amunte-
guen corn un blanc tapis vel lutat. Uns 
joves i colrats pastors de la terra 
ens parlen de la precarietat d'aquella 
vida i de la dif icultat de trobar qui 
la vulgui dur, tot i que l 'Ajuntament 
d'Ansó ha fet bastir uns pet i ts i 
blancs refugis amb mil lors condicions 
que les antigües cabanes. Un d'a-
quests habitacles es veu a poca dis
tancia, una menuda caseta de conte 
damunt el prat. 

El pastor ens assenyala l ' indret del 
Collado de Linza, cap on ens d i r ig im. 
A nord-oest d'aquest coll s'alca el 
c im de Linza o Lapakiza de Linzola 
(2.100 m) , d o n baixa, impetuós, el 
torrent de Linza, que rega aquests 
prats i sadolla el bestiar. Anem flan-
quejant i guanyant altura cap a lle
vant. Passem sobre el blanc refugi 
dels pastors. La pujada és un xic as-
pra, les roques contrasten amb el 
glever i un tallat ens queda a la dre
ta. El camí és marcat i repassât pels 
ramats. La costa se suavitza i ende-
vinem ja el coll de Linza, el qual 
guanyem per un suau pendis herbat 
(1 h 30') . 

El Collado de Linza (1.936 m) és 
un característ ic coll cobert d'herba 
alta i forta que convida a aturar-s'hi 
un instant a contemplar l ' inesperat 
panorama que, sota un cel ní t id, 
s'obre com un ventali davant nostre. 
Se'ns apareix a l'esquerra la peculiar 
si lueta de la Mesa de los Tres Reyes 
i, enfront, l 'esvelta piràmide del c im 
do Petretxema. Hem deixat enrera la 
verdejant i plàcida vali de Linza i, en 
contrast, l'escassa vegetació i la 
blanca roca nua i trencada d'aquesta 
zona confereixen al paisatge un to 
agrest i sol i tar i . Baixem del coll cap 
al nord, sempre per carni senyalat, 
en direcció al fondai de La Solana. 
Passem vora una rústega barraca de 
pastors, confosa gairebé amb la ter
ra, barrada la porta amb trones, la 
qual, a la tornada, será un bon aixo-
pluc que ens evitará la mullena d'un 
xàfec inesperat. Ara, però, el dia és 
assolellat i el cim sembla que ens 
espera pacient per deixar-nos gaudir 
d'un extens panorama sobre les se-
ves roques. 

Seguim davallant; el fondai de La 
Solana queda a la nostra esquerra, 
no hi baixarem: ens adrecem a una 
gran barrera de roques, on cal fer 
atenció de no seguir-la cap a l'est, ja 

vr^Í> 
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Sota el Collado de Lima i vora la font del 

mateix nom, la idíl.lica visió dels prats de 

pastura, amb una miler d'ovelles i la rústica 

cabana dels pastors. <j 

que també s'hi veu un carni, sino 
que ben aviat ens adonem que les fî
tes que anàvem seguint s 'enf i len, 
direcció nord, per salvar aquest obs
tacle rocós d'aspecte desolador. As-
sol im la cota 2.000 sobre aquest mu-
rallam de blocs calcaría on trobem 
un gran arbre mort —el Pino Seco— 
que encara resisteix les envestides 
del vent i les tempestats; la nota de 
desolació i sol i tud s'accentua. Bai-
xant pel cantó oposat, retrobem el 
sòl herbat del barrane que discorre 
entre la barrera de roca i la carena 
del Budoguia al nord (2 h 15'). Un 
carni molt petjat ve de ponent: és la 
ruta que de la vali de Belagua, cap-
çal de la vali del Roncal, es dir igeix 
a la Mesa de los Tres Reyes passant 
pel coli de Larreria. Cal seguir-lo en 
direcció llevant, mentre damunt nos
tre s'allargassa la carena que uneix 
el c im de Budoguia (2.305 m) amb el 
de la Mesa de los Tres Reyes. El sen
deró, herbat, es va élevant continua-
ment i les f i tes l 'acompanyen. La 
panoràmica pren un remarcable inte
rés. Emergeix la meravellosa silueta 
del Petretxema que capta la nostra 
atenció, v ist de per f i l , amb les im-
pressionants agulles d'Ansabere, que 
des d'aqui es diria unides al c im, 
encara que, de fet, n'estan gairebé 
separades del tot . Mes pròxim s'es-
tén el caos rocós, tor turât corn un 
maison, cl ivel lat pel gel, d'arestes 
agudes, i extraordinàriament erosio-
nat per l'aigua com a pedra calcaría, 
pren formes capricioses, amb forats 
i esquerdes increíbles. A causa de la 
gran f i l t r ado de l'aigua en aquest t i -
pus de terreny, és molt di f íc i l de tro-
bar fonts en aquests paratges. Sota 
nostre i gairebé parallel, seguint el 
barrane, un caminoi s'adreça a Fran
ca pel Collado d'Esqueste, al sud de 
la Mesa de los Tres Reyes, trau a 
través del quai s'insinua ja la visió 
deis alterosos cims del Pirineu Fran
cés. 

Un aire f i baíxa del cim com una 
caricia de frescor que alleugereix la 
implacable força del sol . Amb l'altu
ra predomina el regne de la roca, en 
alguns racons, però peti tes zones 
d'herbei fan el carni mes amable. És 

en aquests reductes herbosos que, 
enmig de tanta aridesa, sorprén la 
delicada bellesa d'una flor de curta 
t i ja, de pétals rosats amb unes es
tr ies com una f i l igrana, destacant en
tre el verd intens de les seves tu
l les. És un gerani de Pirineu (Gera-
nium Cinereum) que forma peti ts i 
del iciosos jardins, molt abundant en 
aquesta zona muntanyosa del Pirineu 
Occidental. Mol t a prop, sorgeix en
tre les pedrés la graciosa Aquilegia 
Pyrenaica, que inclina el seu caparro 
blau i t remola constantment a impul-

A mesura que pugem a la Mesa de les 

Tres Reyes es destaca la silueta del cim 

de Petretxema, del qua/ es desprenen les 

peculiars agulles d'Ansabere, de difícil es

calada. • 

sos del vent. Ens adonem aleshores 
de l ' immens valor de la f lor d'altura, 
una nota de color i vida que humanit-
za i embelleix tants camins de l'alta 
muntanya. Al retorn ens entret in-
drem a fotografiar- les; és una mane
ra de conservar-les sense que es 
marceixin. 

Ascendím per terreny escarpat i 
ens sobta agradablement el contrast 
d'una gran congesta de neu en una 
zona de roca que reverbera al sol. 
Malgrat l'hora la neu no és tova, tot 
just s 'emmotl la al nostre pas. Des del 
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El contorn caractérisée de la Mesa de les 

Très Reyes en un paratge aspre i trencat 

Es el cim de maxima altitud (2434 m) 

d'aquesta regiô, amb facil accès des del 

campament. • 

blanc mantell la visió enasprada i 
pètria del Petretxema, amb les sèves 
agulles, pren un particular rel leu. 

Pugem ara fortament, el cim és ja,-
com aquell qui diu, a l'abast de la 
mà. El caminet, sempre marcat, s'en-
laira per una pronunciada pala d'her-
ba i arribem al Collado de la Mesa 
(3 h ) , situât a ponent del c im. Per 
assolir el vértex cal flanquejar-lo per 
'a seva cara sud en torta rampa, per 
on un Imprécis corriol un xic eslla-
vissat s'enfl la en zig-zag entre ro
ques, fins a guanyar la carena. Plane-
gem cap a l'oest, per dalt una cresta 
aèria i bonica, fins a la cota máxima 
(3 h 20') . Cal dir que també pot acon-
seguir-se el cim pujant directament 
des del Collado de la Mesa per l'ares-
ta oest, amb grimpada fácil de bones 
preses. 

Som ja dalt de la Mesa de los Tres 
Reyes, punt de coincidencia deis que 
foren en temps prétér i ts els règnes 
de Navarra, Aragó i Franca, si bé 
sembla que no s'hi celebraren les 
reunions reials que el seu nom po
dría suggerir. De fet, també a Na
varra i en terres de la regió sud-orien-
tal de la Ribera, existeix una altra 
Mesa de los Tres Reyes, Hoc on avui 
una gran f i ta assenyala l 'extrem d'u-
nió deis tres règnes medievals de 
Navarra, Castella i Aragó. Es diu que 
fou en pedrés d'aquest indret on els 
tres reis menjaren a la mateixa taula, 
cadascú dins el seu regne i per aixó 
el poblé l'anomenà Mesa de los Tres 
Reyes (1) . 

Avui , pero, som a l'lru Errege Maia 
deis bascos, que amb 2.434 m d'alti-
tud és la muntanya mes alta de Na
varra, el punt culminant i mes orien
tal del País Base, i una estratégica 
talaia de la valí de la Belagua. A l 
costat de la creu, una estatua de gai-
rebé un mètre d'alçada, en bronze, 
de sant Francesc Xavier, és la repro
dúcelo duna altra de pedra, de mes 
de dos metres, col-locada al c im peí 
Club Deportivo Navarra i que les tem
pestes d'hivern aterraren. 

La Mesa de los Tres Reyes queda 
gairebé tallada a l'est per una aèria 
aresta, sota de la quai s'estén un pe
t i t replà que mor sobtadament amb 

un cingle, cosa que dôna a la mun
tanya el seu caracterist ic contorn de 
taula. 

Durant una hora gaudim d'amplis 

horitzons, to t un món de muntanyes 
des d'un Pirineu desconegut per a 
nosaltres. Destaquen a llevant els ci-
mals mes importants del Pirineu Oc-
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Des de dalt del cim de la Mesa de les Tres 

Reyes el panorama s'esfén cap a la banda 

del Pirineu Occidental Francés, on emer-

geix, dituminat en la llunyania, la silueta del 

Midi d'Ossau. » 

cidental Francés: Midi d'Ossau, de 
característica si lueta, mes enllà Midi 
de Bigorra, Balaitús, etc. Per la ban
da meridional, una impressionant pa-
ret es despenja del c im sobre el Co
llado d'Esqueste, rodejat de blocs des-
presos pel gel ; enllà-del col l . el Pe-
tretxema amb les airoses ¡ di f íci ls 
agulles d'Ansabere, l ' intéressant Ma
llo de Atxer i to, i tota l 'extensió del 
cire d'Aspe que es perd a la llunya
nia, en línia divisoria entre els ves-
sant atlàntic i mediterrani. 

A la banda nord sobresurt el cim 
d'Anie (2.507 m ) , autèntic monument 
a la pedra, en base Auñamendi o mun-
tanya de les cabres, nom que li es-
eau pel trencat de les sèves roques 
i per les profundes esquerdes i es-
trets avenes que fan, de la seva base, 
una regió preferida deis espeleôlegs. 
Esta situât dins de Franca i és la má
xima alt i tud d'aquesta regió, se'l té 
també corn a primer cim dels Pirineus 
Occidentals si bé creiem que el pic 
d'Ory (2.018 m ) , el quai emergeix 
borros a l'horitzó nord-oest, podria 
ser aquesta primera al t i tud. El pic 
d'Anie és un exceHent mirador fron-
terer de tota la serralada i de la na-
varresa valí de Salazar, paral-lela a la 
del Roncal. 

Dalt el cim hem trobat tres excur-
sionistes bascos que, amb la seva ha
bituai cordial i tat, ens ofereixen l'as-
pre vi de la seva terra. Amb ells ad-
mirem la pinzellada de color de fa 
vall de Belagua que, voltada de pé
tr ies crestes, suavitza l'agreste pai-
satge. Al capçal d'aquesta vall dlst in-
gím l'edificació del refugi del Club 
Deportivo Navarra, a pocs metres de 
!a carretera. A ponent i mes enllà de 
Belagua les carenes basco-navarreses 

s'allarguen fins a l ' inf ini t com un ir-
real telò de fons diluì't per la calit ja 
que encara ens permet albirar, més 
al sud, el singular massis de les Pe-
nas de Ezkaurre, l'altura màxima de 
les quals domina, des d'uns impres-
sionants penya-segats, l'alta conca de 
la vall d'Ansò. 

Contemplant aquesta extensa geo
grafia, comentem com és de dist int 
el muntanyam granit ic del nostre Ca-
nigó, a l'altre extrem de Pirineu, quan 
aquest està a punt de morir a la Me-
diterrània. I reconeixem també la 
gran personalitat d'aquesta zona del 
Pirineu Occidental basco-navarrès, on 
sense grans alt i tuds, alguns dels seus 
cims prenen agosarades formes a 
causa de l'erosió de la pedra calca
rla que hi predomina. Geològicament, 

hem trepit jat un terreny extraordinà-
riament interessant, de morfologia 
eminentment cárstica, ja que hem 
trobat dolines, algunes encara amb 
reserves de neu, al carni del Sobran
te de Linza pujant al cim de Petretxe-
ma i vora el cim de la Peña de Ez
kaurre. El blanc i 4 d i l a ta i desert ró
eos, esquerdat i erosionat pel glac i 
l'aigua sota el cim d'Anie, és di f ic i l -
ment oblidable. I és que hem de te
ñir en compie que a pocs qui lòmetres 
de la Mesa de los Tres Reyes, passa-
da només la frontera i després del 
coli d'Ernaz, pas entre la vall de Be
lagua i la vall francesa de Baretous, 
es troba la famosa cavitat de la Pierre 
Saint Mart in , de 1.330 m de profun-
ditat, la més pregona d'Europa des-
coberta f ins ara. 

(1) Rufas montañeras. Roncal. Zuriza, 
323 pàgs., Pamplona, 1974. 
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CRONICA DEL CENTRE 

Cicle de divulgació sobre Paisatge 
i Fauna de Catalunya 

Cada divendres, des del 7 de novem
bre passât per a finali tzar el dia 12 de 
marc del 1976, té- Hoc al Centre un in
teressantissimi cic le de divulgació sobre 
el paisatge i la fauna de Catalunya, a 
càrrec de diverses personal i tats espe-
cial i tzades en el tema. S'inicià amb una 
ll icó sobre re l leu, c l ima i paisatge, pel 
professor de la Universi tät de Barcelo
na, Lluis Casassas, la quai seguiren t rès 
sessions dedicades a les comuni tats vé
gétais i a la vegetació en eis seus di-
ferents estatges, a càrrec del professor 
Antoni Farràs i de Blas. Josep M. Mata 
i Perelló. professor de l'Escola d'Engi-
nyers Tècn icsde Mines de Manresa, ex 
posa el tema dels minerais i el seu apro-
f i tament. La següent sessió fou dedica 
da als mamifers , a càrrec del professor 
de la Universi tät Joaquim Gosàlbez i 
Noguera. 

La programació per al mes de gener 
comença amb t rès l l içons sobre el tema 
dels ocel ls i l 'avifauna, pel conservador 
del Museu de Zoologia de Barcelona, 
Salvador Filella i Cornadó. Maria Victo
ria Vives, professora de la Univers i tät , 
ens parlare sobre eis amfibis i eis rèp-
t i ls , i Jordi Ribes i Rius, coHaborador del 
Museu de Zoologia, farà un estudi so
bre eis insectes. Dues sessions dedica
des a les comuni tats naturals i eis pro
blèmes écologies seran dûtes a terme 
per Jaume Terrades i Serra, professor 
de la Univers i tät Autònoma de Barcelo
na. Clourà el Cicle 'Mtquel Coli i Ale-
many, enginyer, que exposarà la pro
blemàtica home-natura i les condicions 
de supervivèneia en el futur . També està 
previst dins aquest curset. la projecció 
de dues pel l icules: Serra brava i Bosc 
humit, l 'autor de les quais és J. R. Pons 
i Ol iveras. 

Aquest curset ha estât organitzat per 
la Inst i tuc ió Catalana d'Històr ia Natural 
i la Secció de Geografia i Ciències Na
turals del C.E.C., amb la col laboració de 
la Secció Catalana de la Societat Es-
panyola d 'Orni to logia. 

No dubtem de l 'exit d 'aquest c ic le , te-
nint en compte el précèdent del curs 
anter ior, que sobre Geografia de Cata
lunya dona el nostre consoci Francese 
Gurri i Serra, amb gran nombre d'assis-
tents. Cre iem que per a tots eis socis 
i no socis interessats, aprofundir en el 
coneixement cientff ic de la natura que 
ens envolta és un complément basic per 
a la pract ica de l 'excursionisme i un 

mit jà per est imar més el nostre pet i t 
país. Fel ic i tem els promotors d'aquest 
c ic le i esperem que trobaran al t res te
mes d' interès per a donar-hi cont inui tat 
en cursos següents. 

Homenatge a Antoni Gelabert 

Del dia 4 al 24 de desembre la Sec
ció de Ciències i Ar ts va retre un ho
menatge al nostre consoci i conegut 
ar t is ta, Antoni Gelabert, muntant una 
exposició de les seves més representa-
t ives obres de xi lograf ia, que l 'ent i tat 
ha t ingut cura de recol l i r i guardar a la 
Bibl ioteca. 

No cai dir que aquesta mani festac ió ar
t is t ica ha estat mol t ben acoll ida pels 
socis i ha t ingut un exit extraordinar i 
f ins i to t fora de la nostra casa. L'obra 
de l 'art ista Gelabert és prou coneguda 
per a despertar interés, però la var ietat 
temàt ica de la mostra fou una gran sor
presa per a mol ts , ja que algunes de les 
obres havien estat poc divulgades, i un 
trebal l que va cridar mol t l 'atenció fou 
el gravai que l 'art ista va crear per a 
i l lustrar el segell de sis pessetes que 

• la casa de la Moneda i Timbre de Ma
drid ha posat a la venda, en commemo-
ració del centenari del Centre Excursio
nista de Catalunya. 

A l 'exposició solament hi van poder 
estar representats aquells t rebal ls , a 
cr i ter i del seleccionador, més afins a les 
act iv i tats de la nostra ent i ta t i que a la 
vegada foss in el fidel exponent de com 
l'art ista ha desenvolupat la seva inquie
tud creadora al llarg del temps, tant en 
el camp dels gravats. com de les vinye 
tes. nádales, i l lustracions, goigs, etc. Po-
dríem dir que d'una sola ullada hom es 
trobava recios en un mare cu l tura l , ar-
t ís t ic i espir i tual a la vegada. 

També, amb anter ior i tat , la Secció de 
Ciències i Ar ts havia portat a te rme una 
excursió amb autocar al Tarragonès, per 
tal de vis i tar les pr incipáis poblacions 
d'aquella comarca, les devocions de les 
quals han estat mot iu perqué l 'art ista 
Gelabert i mossén Joan Roig, rector de 
la Nou de Gaia, edi tessin una col lecció 
de goigs. t i tulada «El Pont de les Devo
cions», i que a la vegada la dediquessin 
a la nostra ent i tat amb mot iu del cente
nari . El pr imer dels goigs, dedicat a Sant 
Miquel de Vespel la, ja f igurava a l'expo
sició i d in t re d'unes setmanes sor t i rà el 
dedicat al Sant Cr is t de Salomó. 

Com podem veure, els d i r igents de la 
Secció de Ciències i Ar ts s'han fe t ressó 
de la vàlua bibl iogràfica dels promotors 

i 'e ls han dedicat, a mossèn Roig una vi
sita cul tural i de promoció, i a l 'art ista 
Gelabert, una exposició d 'homenatge, 
ben merescuda. 

M. M. 

Primer acte commemoratiu 

El dia 15 de gener, i en el Saló Dau-
rat de la Diputació, va tenir Hoc una 
vetl lada dedicada exclus ivament a la pre
sen tado oficial del programa d'actes 
commemorat iu del Centenari de l 'ent i tat . 

A la . cr ida acudiren mol t iss ims socis 
àvids de conèixer el disseny o l 'esbós 
dels actes que al l larg de l'any es des-
envoluparan a casa o bé a contrades del 
nostre país. Encara que tots eis socis 
havien rebut amb la circular una relació 
cronològica, en el semblant dels assis-
tents es descobria un interés per es-
coltar-ho de boca dels organitzadors, al-
hora que amb la seva presencia donaven 
cal iu al pr imer acte commemora t iu , ¡ te-
nien l 'avinentesa de demostrar agraïment 
a la nostra Diputació per haver-nos ce
dit el seu Palau en semblant e îemèr ide. 

La presidencia d'aquest acte estava 
ocupada pel senyor Samaranch, président 
de la Diputació i v inculat al món deis 
espor ts ; senyor Ballester, diputat provin
c ia l ; senyor Martínez Masso, prés ident 
de la Federació Catalana de Muntanya; 
senyor Boti l i , président de la Federació 
Catalana d'Esquí; senyor Agust í Bou, 
président del Centre Excursionista de 
Catalunya i el président de la Comiss ió 
del Centenar i , senyor Lluís Puntís. 

Va obi ir l 'acte el senyor Bou en un 
breu Parlament, no exempt de cont ingut . 
recordant-nos eis l l igams que sempre han 
exis t i t entre casa nostra i la Diputació, 
detallant-ne dos com a mostra referents 
a trebal ls por ta is conjuntament per al bé 
del país, en temps de la Sol idar i tät Ca
talana i, més tard amb la Mancomuni-
tat de Catalunya, fets que son avui un 
retall h istor ie de Catalunya. El senyor 
Bou també va aprofi tar l 'avinentesa per 
agrair públ icament la gent i lesa que ha
via t ingut la Diputació en cedir-nos el 
Saló Daurat. 
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Seguidament el senyor Puntís va co
mentar el l larg programa d'actes del cen-
tenar i , i to t segui t va aixecar-se el se
nyor Samaranch i va adregar-se ais as-
s is tents . pausadament, poss ib lement amb 
la idea que s 'entenguessin to tes les se-
ves paraules, que foren diverses vega-
des mol t aplaudides. Va remarcar la seva 
condic ió de soci des de l'any 1934 i els 
seus pr imers passos com a esquiador 
a la Mol ina. Va fer seves les paraules 
del senyor Bou, en el sent i t que les 
dues ent i tats han t rebal lat conjuntament 
i cont inúen vet l lant to t el que és man-
comuni ta t de to ts els catalans, patr imoni 
deis homes, o la monumenta l i ta t de la 
naturalesa, t resor ar t ís t ic o espi r i tua l . 
Va detal lar que el Centre havia contret 
amb aquests cent anys mol ts mér i ts 
que el fe ien cred i tor d'una d is t inc ió, al-
menys per part de la D ipu tado , i que 
demanai ia al consis tor i la medalla d'or 
de la D ipu tado per al C.E.C., atorgació 
que creia que votaran to ts els d iputats. 
M E S endavant va promet re sufragar les 
despeses d'un refugi de muntanya, que 
voldr ia que es digués del «Centenari», 
i f ina lment va l l iurar al senyor Bou una 
ensenya amb l 'escut de Sant Jordi , bro-
dat al belI mig , perqué presidís to ts els 
nostres actes i contr ibuís a estrényer 
encara mes les relacions ex is tents , en 
pro d'una patria próspera, culta i espor
t iva. 

Finalment convida to ts els assistents 
a pasar al Saló de Sant Jordi , on va te
ñir lloc un ápat de germanor, convi t es-
pléndid que va permet re canvis d' im-
pressions i poder fe l ic i tar el senyor Sa
maranch personalment . 

M. M. 

Presencia del C.E.C, al Saló Nàutic 
i de l'Esport 

Aquest any del Centenar i , el Centre 
ha estât présent al Saló Nàutic i de l'Es
port els dies 17 al 25 de gêner, al Palau 
deis Congressos. En una mani festac ió 
esport iva com és aquest anual Saló bar-
celoní, on acudeixen persones d'arreu 
del país, va semblar que la nostra ent i -
ta t , aquest any commemora t iu , hi havia 
de part ic ipar i així ten i r ocasió d'apro-
par-nos al public en general i donar a 
conéixer to tes les nostres act iv i ta ts i 
par t icu larment la nostra e femèr ide. 

A l 'acte inaugural vam ten i r la satis
faccio de rebre el senyor Pita de Veiga, 
min is t re de Mar ina, que va conversar du
rant una estona amb el nostre président 
senyor Bou i amb el senyor Puntís, pré
sident de la Comissió del Centenar i . A l 
l larg de la setmana les v is i tes de socis 
i s impat i tzants se succeïren i també 
moi tes persones interessades en l 'esport 
de muntanya demanaren i n f o r m a d o . L'es-
tand ha estât atès per un grup de socis 
que de forma desinteressada cobr i ren 
l 'horari normal del Saló. L'estand ha ser
v i t per a promoure la revista «Munta
nya», les guies editades pel Centre, do
nar a conéixer i fer subscr ipc ions del 
fu tu r l l ibre L'alta muntanya catalana, flo
ra i vegetació, venda de medal les com-
memorat ives, propagar el fasciole de la 
moral de l 'excursionisme, c iv isme i de
fensa de la naturalesa; anunciar les cur

ses d'esquí de Sant Joan de l 'Erm, del 
Campament General de Catalunya a Sa-
dernes i. en to t moment , ha estât una 
talaia de relacions publ iques. 

Una tasca desenvolupada sobre una 
base de 56 m-, embel l ida per una es
t ructura metàl l ica adient, de la qual pen-
javen 13 plafons de més de dos mètres, 
i í lustrats amb fotografíes de paisatges 
d'alta muntanya, en blanc i negre i en 
color, de refugis, carte l ls re t rospect ius 
d 'esports d 'h ivern, anagrama del Cente
nar i , ampl iacions i murais d iversos, tau-
ler d'anuncis d 'act iv i ta fs , salonet obert 
a quatre vents i un taule l l . Un conjunt 
senzil l i funcional que responia a la fina-
l i tat prèv iament establerta i que ha em-
plenat a la vegada el desig de l 'ent i tat : 
la presencia del C.E.C, en aquest any del 
Centenar i . 

M. M. 

Acte d'obertura del Centenari 

El d i jous dia 22 de gêner es va cele
brar al Saló d 'Actes de la nostra.-enti tat 
l 'acte d 'obertura del Centenar i , presid i t 
pel senyor Francese Platon, de lega i re
gional d 'Esports. A causa de la gran 
afluencia de socis i s impat i tzants, es va 
haver d'habi l i tar la Sala dels Trofeus i, 
mi t jançant al taveus. un notable nombre 
de socis van poder escol tar els parla-
ments . 

L'obertura a carree del prés ident del 
C.E.C., senyor Agust í Bou, s 'encaminà a 
glossar l 'e femèride, així com també a 
recordar la f igura del senyor Lluis de 
Quadras, ex-president de l 'ent i tat , en 
anys d i f íc i ls , i que no ha pogut estar 
présent en aquesta comemorac ió , a eau 
sa de la seva defunció, no fa gaires 
setmanes. 

L'acte académie es confia al senyor 
Maur ic i Serrahima' conegut escr iptor , 
que comenta, amb sat is faccio I'alegría 
que tenia de trobar-se en aquel ls mo
ments h istor ies a casa nostra, i que l'ha-
guéssim escol l i t per a aquest acte com
memora t iu . Va dissertar pausadament. 
documentât , i l lustrat iu amb c i tes i anee-
dotes, emot iu moi tes vegades en recor
dar fe ts de la seva joventut , al costat 
de d i r igents nostres, i la seva voluntat 
de seguir pam a pam els i t inerar is tan 
detal lats de César August Torras i co-

N nèixer les contrades que descr iu . 
J Per comprendre mi l lor la importancia 
v del naixement de la nostra ent i ta t , va 
x endinsar-se en el segle passât, i en va 
ò destacar fe ts s igni f icants que, cronológi-
•S cament. portaven a la nécessi tât d'aques-
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ta naixença, d'aquest fe t h istor ie, segons 
el senyor Serrahima, per vo luntat d'uns 
catalans de soca i arre l , que al turó de 
Montgat , un venturos dia de novembre, 
decidien donar vida a les sèves inquie-
tuds c ient i f iques, l i teràr ies i patr iot i 
ques, a les quais mes tard unir ien l'es-
port. El Centre i els seus capdavanters 
v ingueren a ompl i r un buit en el nostre 
país; conèixer- lo i est imar- lo, estudiar el 
seu ter rer , les sèves par t icu lar i ta ts , les 
t radic ions la conservació i condiciona-
ment del patr imoni ar t íst ic i monumen
ta l , to ta una tasca que ara el centenar i 
ens diu que ha estât f ruct í fera i benefi
ciosa per la patr ia. 

El senyor Serrahima fou mol t aplaudit 
i seguidament el senyor Bou i el senyor 
Puntís, président de la Comiss ió del 
Centenar i , van l l iurar medalles d'argent 
commemorat ives a tots els socis de mes 
de 60 anys d'associats, relació que ens 
plau detal lar: A lber t Soldevi la. vídua 
d'Enric Riba, Agust í Valent i , Pere M. Es
corsa, Francese Cosso, Sebastià Monta-
ner. Joaquim Matas, C l iment Viscarr i , 
Joaquim Folch, Enric Babot Lluís C. d i 
vella Joan Sellares, Josep M. Ar t igas, 
Josep M. Batista. Emi lì Echevarría, Joan 
Navarro, Jordi Rubio, Josep Camri Eva 
l l l inq. Pere Bonet. Jaume Ponsa, Arnau 
Izard Mar t í Armangué, Agust í Badia. Jo
sep Bartomeu i Francese Lluís Riviere. 
La medalla que es va atorgar al senyor 
Lluís de Quadras la va recol l i r el seu 
f i l i , en nom de la fami l ia . 

Va tancar l 'acte el senyor Francese 
Platón, que va fer ressaltar els seus l l i-
gams amb la nostra ent i tat . part icular-
ment amb la Secció d'Esquí. Finalment, 
després de destacar la importancia del 
C.E.C, en la vida esport iva i cul tural del 
país, va c loure el seu parlament, o fer in t 
l 'arraniament de beli nou, del nostre re-
fuqi Ventosa i Calvel l , que avui es troba 
en males condic ions. 

Els assistents sor t i ren sat is fets co-
mentant el gest del senyor Platón, les 
oaraules del nostre président, la disser-
tació del senyor Serrahima. l 'emotiva 
d is t r ibuc ió de medalles d'argent i l'en-
senya que ens va l l iurar el senyor Sa-
maranch que embell ia l 'estrada. 

M. M. 

Emissió d'un segell de correus, 
exposició i conferencia 

El dia 10 de febrer fou el pr imer dia 
d 'emissió del segell de Correus Comme-
morat iu del Centenari del Centre Excur
sionista de Catalunya, i l 'entrada del 

nostre estatge social es va conver t i r en 
una estafeta de correus f ins al dia 14. 
Matí i tarda es va veure concorreguda 
i mol ts socis, així com inf inl tat de bar-
celonins, pogueren adquir i r el segel l de 
sis pessetes, el sobre «primer dia» i el 
matasegel ls especial . 

Al mateix temps i a la Sala d'Exposi-
cions es podia admirar una Exposició 
Filatèl ica de temes espor t ius : muntanya 
esquí, Olimpiades, etc., de la col lecció 
del nostre consoci senyor Joan Antoni 
Samaranch. 

El d i jous dia 12, coincid int també amb 
la venda del segell i l 'exposició, el se 
nyor Eliseu A ler t , ex-president del Gremi 
de Filatel ia de Barcelona i membre de 
la Comiss ió Organitzadora de l 'Exposició 
Mundial de Filatelia «España 57». va 
pronunciar una conferencia a la Sala 
d 'Actes, d isser tant sobre el tema «Anec-
dotari sobre f i latel ia i excurs ion isme». El 
senyor A le r t va destacar que mol ts fi la-
tèi ics son excurs ionistes i que el tema 
espor t en el segells és apassionant. Va 
posar en rel leu la importancia de l 'emis-
sió del Centenari i les seves pr incipáis 
pecul iar i ta ts . Féu sobresort i r la qual i tat 
de la xi lograf ia del nostre consoci An
toni Gelabert i la innovació que repre
senta en el camp i í lustrat iu de la temà
t ica esport iva. També és la pr imera ve
gada que s'hi poden llegir paraules es-
cr i tes en cátala. 

Per altra part, féu esment que gairebé 
mai no s'aconsegueix l 'autori tzació del 
segel l . acompanyada de la venda i del 

matasege l l s , al local de l 'ent i tat promo
tora. 

La dissertació va èsser seguida amb 
interés per un public excurs ionista, a la 
vegada sensibi l i tzat pel tema f i late l ie. 

M. M. 

Donatius Pro-Centenari 

Donem compte de les ent i ta ts i par-
t iculars que amb l lurs generosos dona
t ius han con t r ibu i i a la celebració deis 
actes del nostre centenar i : 

Banca Catalana. 
Dimo Barat t ier i . 
Agustí Bou i Tort. 
Xavier Ribo. 
Jordi Bonet. 
Banc d'Expansió Industr ial EXBANK. 
Domingo Pujadas. 
Pau Ol iva i Casabona. 
Josep Ramon Bassas i M ique l . 
Antoni Torrent i Agràs. 
Lluís Urgel lés i Bassas. 
Manuel Broto i Bassas. 
Jordi Urgel lés i Bassas. 
Antoni Verge i A lber tos . 
Lluís Montser ra t i Navarro. 
Caries Socias i Raventós. 
Narcís Rucabado i Cómerma. 
M. Mart í i Pina. 
A. Monclús i Donoso. 
R. Boada i Bagues. 
R. Viver i Pi-Sunyer. 
Gui l lem Ruiz i Parces. 
R. Celades i Colom. 
J. Llanes i Tabuenca. 
P. Lillo i Roche. 
A. Físas i Gal i . 
E. Santamaria i Vi lajuana. 
J. Figueras i Riera. 
J. Ros i Bernadet. 
Marta Escoda i Tejedor. 
J. Aqui l ina i Farré. 
J. Codina i Agust í . 
J. Antoni Ort iz i Berroeta. 
Lluís Seguí i Garr iga. 
Joan M Urdangarín i Berr iochoa. 
Roser Valls i Bach. 
Lluís Gui lera i Albinyana. 
Francese Valls i Bach. 
M. Rosa Campaña i Capella. 
R. Gatell i Roca. 
Hispano Química HONGHTON. 
B. Parerà i Canals. 
Maria Figueras i Figueras. 
Motx i l les A lp ina. 
Frederic Gausset. 
Josep Camparne. 
Figueras i Cía., S.R.C. 
Horaci Mi ras . 
Gràfiques Mar ina, S. A. 
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Adhésions d'Entitats excursionistes 

Relació d 'ent i tats excurs ionis tes que 
s'han adheri t f ins al dia d'avui al Centre 
Excursionista de Catalunya, amb mot iu 
del seu Centenar i : 

Club A lp in Français (Par is) . 
Club A lp ino Italiano (M i l ano ) . 
Centre Excursionista de Valencia (Va

lencia) . 
Club A lp ino Peña Blanca (Madr id ) . 
Club Excursionista Montblanc (Mont-

b lanc) . 
Club Muntanyenc Barcelonés (Barce

lona) . 
Federació Catalana de Muntany isme 

(Barcelona) . 
Secció de Muntanya de Cooperat iva 

Pau i Just ic ia (Barcelona) . 
Grupo de Montaña Iberia (Madr id ) . 
Grupo Montañero Las Águi las (Agui lar 

del Campo) . 
Grupo Montañero Vetusta (Ov iedo) . 
A teneu Castel larenc-Secció de Muntanya 

(Castel lar del Va l lès) . 
Sección de Montaña-Standard (Madr id ) . 
Sestao A lp ino Club (Sestao) . 
Unió Excursionista de Sabadell (Saba-

de l l ) . 
S A M , Secció d 'Amics de Muntanya 

(Tremp) . 
Centre Excursionista de Badalona (Ba-

dalona). 
Agrupació Excursionista Búfala iBada-

lona) . 
Federació Valenciana de Muntany isme 

(Valenc ia) . 
Federación Vasco-Navarra de Monta

ñ ismo. 
Club Alpí Núria-Masel la. 
Centre Excursionista de Terrassa. 
Federación Castel lana de Montañ ismo. 
Grupo Alp ino Aldtaz-Gora. 
Centre Excursionista de Vi ladecans. 
Associació Excursionista d'Etnografia i 

Folklore (Barcelona) . 
Agrupació Cul tural Folklórica de Barcelo

na (Barcelona). 

Adhésions i coHaboracions 

Relació d'adhésions i coHaboracions 
en homenatge al Cent re Excursionista 
de Catalunya, amb mot iu del seu Cen
tenar i : 

Joan Mi ró . Dibuix del Car te l l . 
Josep M Subirachs. Medal la Centenar i . 
Lluís Carul la. Nádala. 
Joan Ol iver. PeHícula «Niu d 'Al igues a 

Siurana». 

Anton i Gelabert. Dibuix Segell de cor-
reus. 

Coi legi Oficial d 'Arqu i tec tes de Catalu
nya i Balears. Locáis. 

Direcció Saló Nàutic i de l 'Esport. Stand. 
Venanci López de Cebal los. Exposició 

expedic ions. 
A juntament de Barcelona. 
D ipu tado de Barcelona. 
Pere Masdeu i Rovira. PeHícules «Homes 

deis Paisos Catalans». 
Pere Borés, a.c.s. Refugi Pere Borés. 
Ramon Canals i Gui lera. Llanterna Mà

gica. 
Joan Roig i Montser ra t i An ton i Gelabert. 

Goig «El Pont de les Devocions». 
Ignasi Canals. CoHecció fotograf íes de 

muntanya. 
Vicenc Daviu. CoHecció fotograf íes de 

muntanya. 
Joan Capdevi la - Josep Jordi Oueral tó. 

PeHícula «Histor ia del Cent re». 
Francese Comas ( f i lms re t rospec t ius ) . 
«Dirección General de Correos y Tele

comunicación». 
Assoc iac ió del personal de la Caixa de 

Pensions per a la Vel lesa i Estalvis. 
Josep Llaudó i Majora l . 
Eliseu A le r t i Riba. • 
Casa Guarro. 
Obra del Ballet Popular. 
Xavier Gregor i . 
Secció Fi latél ica del Centre Excursionis

ta Eldense. 
Evaristo Pérez Garcia. 
J. A . Samaranch. 
Reial Academia de Belles A r t s de Sant 

Jord i . 
Centro de Tur ismo de Portugal em Es-

panha. 
Exposició-Homenatge de Joan Ami l s i Pía 

al gran poeta de Catalunya, mossén 
Jacint Verdaguer i Santaló, de Ripoll. 

Reial Cerc le Ar t ís t ic . 
Casanova de Ripol l . 
Company. 
Negra Industr ia l , S. A. 
Escola Internacional d 'Azafates Tuñón. 
Jaume Fabrés. 
Jordi Vi lanova, S. A . 
Ramir Roger. 
Andreu Mercè Várela. 
Josep Maria Espinas. 
Mercè Sanz. 
Maria Anton ia Simó. 
Montse r ra t Puigmal. 
Joan Carbonel l . 
Mar ia Assumpc ió Fernández. 
Modes t Mont l leó . 
Mat r imon i Santos. 
Maria Conxa Sobreroca. 
Hi lar i Sanz. 

Trjni Capmany. 
Margar ida Cardona. 
Concepció Soler. 

Inauguració del refugi Pere Borés 
a l'estany de Besiberri (1980 n i ) , 

a l'Alta Ribagorça 

El passât 9 de novembre fou inaugurât 
un nou refugi del Centre, gracies a la 
magnif icencia i entus iasme per la mun
tanya del nostre consoci Pere Borés, el 
qual, d issor tadament , no el pogué veure 
real i tzat, ja que morí uns mesos abans. 

L'acte d' inauguració compta amb gran 
assistència d'amics i s impat i tzants , aixi 
com représentants d 'autor i tats i ent i ta ts 
excurs ion is tes. Feia un dia esplèndid i 
les pr imeres neus hivernais donaven la 
nota d'alta muntanya, com correspon a 
aquesta regió. 

Volem esmentar, entre els ass is tents , 
el senyor Cercos, en rep resen tado de 
l 'A juntament de Vi lal ler; el prés ident de 
la Federació Catalana de Muntanya, 
Francese Martínez Masso i el Comi té 
Cátala de Refugis d'aquesta Federació. 
Les' ent i ta ts excurs ionis tes hi eren nom
brases; hi havia représentants del Cen
t re Excuis ionista Al iga de les Cor ts , de 
Barcelona; del Centre Excursionista de 
Badalona, de l 'Agrupació Excursionista 
Bufala, de Badalona; el senyor Ar tu r 
Bargay. del Centre Excursionista de la 
Comarca de Bages; el senyor Anton i Ga
ver, de la Unió Excursionista de Saba
de l l ; de la Unió Excursionista de l'Hos-
pi ta let , del Centre Excursionista del Pe-
nedés, Companyia Alp ina det la Creu 
Roja, etc. També hi ass is t i ren el cons
t ruc tor del re fugi , de Benasc, i el bon 
amie i guardia del refugi també de Be
nasc, Anton i Garier. acompanyat de la 
seva rnuller, la senyora Nat i . 

A l migdia to ts els ass is tents es con
gregaren entorn del refugi i es procedí 
seguidament ais par laments i a la bene-
dicc ió. S'hi comptaven mes d'un cente
nar de persones. Cal esmentar , part icu-
larment , l 'assistència de la senyora Nu
ria Borés de Cabré, fi l ia del senyor Pere 
Borés. així com el seu germà senyor 
Ar tur , que ens volgueren acompanyar en 
la pet i ta cer imònia de la inauguració. 
A m b unes breus paraules del prés ident 
del Centre Agust í Bou, s ' in ic ià aquest 
acte i s ' invi ta la senyora Nuria Borés 
de Cabré a descobr i r una lápida a l'en-
trada del re fugi , la qual perpetua la gra
t i tud del Centre i deis excurs ion is tes 
per aquest refugi l l iure d'alta muntanya. 
Seguidament fou beneída l 'edif icació per 
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El refugi Pere Bores, edifica t a la vali 

de Besiberri, inaugurât el passât dia 9 de 

novembre. • 

mossèn Zayas. A con t inuado , el senyor 
Martínez Masso, en nom de la F .CM. , 
glossa el s ignif icat i l 'esforç de l'obra 
de refugis realitzada al l larg de mes de 
seixanta anys, des de la construcc ió 
d'Ull de Ter, el pr imer refugi de Cata
lunya i de la Península pel Centre ais 
excurs ion is tes. 

En un pia vora el refugi fou celebrada 
una missa a l 'aire l l iure per a aquells que 
hi volgueren assist i r , oficiada per mos
sèn Zayas, el quai acompanyaren un 
bon nombre de socis i amies. 

Volem afegir en aquesta breu crònica 
l 'encàrrec que ens féu la fi l ia del senyor 
Pere Bores, en nom seu i de la seva 
fami l ia, i per les mostres d'afecte en
vers la recordança del seu pare, desit-
ja. a t ravés de la revista MUNTANYA. 
donar les gracies a to ts els assistents 
a l 'acte i a to ts aquells que han inter-
vingut en la p reparado i real i tzació de 
l'obra. 

Les pr incipáis caractér is t iques d'a-
quest nou refugi són les següents: 

Refugi de carácter l l iure. obert a to ts 
els excurs ion is tes. És d'una sola pianta, 
ampli i còmode, amb una capacitat per a 
20 persones disposades en dos pisos de 
l l i teres, i en cas de nécessi tât pot arr i 
bar a les 30 places. Equipât amb mata-
lassos de goma-escuma. Disposa ri'una 
estufa central com a calefacció i cuina. 
Font al peu del re fugi , que ve d'un tor
rent pròx im. 

Accès des de la carretera a la Vali 
d 'Aran pel túnel de Viel la, passât Vila-
ller i Senet, Km. 151.5. a la dreta del 
quoi sur t una pista en mal estât que 

remunta la barrancada de Besiberr i . Des 
de la vali del Noguera Ribagorgana al 
re fugi , я peu, hi ha 1 hora 30 minuts , 
pr imer per la pista i després per carni 
de bast. 

Les excurs ions més recomanables de 
l 'amfi teatre de muntanyes que encerc len 
el refugi són : 

Al Besiberr i Nord (3014 m) per la via 
normal , cara oest, 3 hores; per la cresta 
sud, de 3 a 4 hores. A l Besiberr i sud 
(3030), 3 hores 30 minuts . A l Coma-lo-
forno (3032 m) 3 hores, 30 minuts . A la 
Punta Senyalada (2951 m ) , pel col i d'A-
vel lanes 4 hores. Al Tue Comtessa 
(2750 m ) , 2 hores. A l pie Escobedieso 
(2850 m ) . 2 hores, 30 minuts , i al Cap 
de l 'Avel laner de la Baserca (2875 m ) , 
2 hores, 45 minuts . 

Guies i mapes que poden ser u t i l s : 
Pallars Aran. d'A. Jol is i M. A. Simo de 
Jol is. C.E.C. Mapa 1/25.000 (c. n. 20 m ) . 
La Ribagorga. Editorial A lp ina, 1972. 

El C.E.C, en la defensa de la natura 
i del patrimoni artistic 

Ouan la nostra ent i ta t va ten i r not i -
eia que es vol ia constru i r un complex 
tur is t ic a la peninsula dels A l fa lcs , al 
delta de l'Erbe, cosa que comportava la 
dessecació de 2.300 hectàrees de ter-
renys guanyades al mar, per sedimenta-
ció. des del segle XVII I , con juntament 
amb al t res ent i tats catalanes va orga-
nitzar una campanya de defensa. 

Fou el nostre v ice-president Francese 
Gurr i qui va aixecar la veu per fer res-
saltar, entre al tres coses, que hem de 

defensar el delta de l'Ebre no solament 
des dels punts de vista botànic, orni to
logie, geologie o biologie, sino també 
paisatgis l ic . El Centre Excursionista de 
Catalunya actuarà sempre contra eis 
atemptats a la natura i la pr ivació d'un 
bé col lect iu a causa de l ' interès espe-
cuiat iu d'uns quants. I és que la penin
sula dels A l tacs és un Hoc d'hivernació 
de més de 50.000 ocel ls aquàt ics. També 
cai protegir-hi la pianta sahariana zygo-
phyllun album, que solament es troba 
en aquesta contrada i a l'il la de Creta. 

Es podr ien adduir encara mol ts més 
mot ius per a la preservació d'aquest 
extraordinar i jard i botànic i niu d'ocel ls, 
però conf iem que els arguments de les 
al tres ent i ta ts i d ' ICONA seran prou 
contundents per a fer desis t i r els pro-
motors del seu projecte o perquè l'ad-
min is t rac ió adopti una determinació que 
hi sigui favorable. 

En un altre camp operat iu el Centre 
s'ha adher i t a la defensa del patr imoni 
ar t is t ic promogut pel Col legi d'Aparel la-
dors i Arqu i tec tes Tècnics de Barcelona, 
ja que una de les f inal i tats de la nostra 
ent i ta t és la conservació de tot el pa
t r imoni co l lect iu del pais, tant el natu
rai com l 'art ist ic i el monumenta i . 

M. M. 

Traspàs de Lluis de Quadras 

El passat mes de desembre ens deixà 
per sempre Lluis de Ouadras i Fel iu, Pre
sident que fou , durant dinou anys, de la 
nostra ent i tat . A l seu enter rament va 
assist i r un nodr i t nombre de socis. En 
aquest mateix nùmero, el nostre colla-
borador Agus t i Jol is glossa la Personali
tät del senyor de Quadras i evoca aquells 
anys d i f ic i ls de la seva presidència. 

cronica 

Exposició «100 Anys d'Excursionisme 
Cátala» 

Hem entrât a l'any del centenar i de 
l 'ent i tat. amb una exposic ió mol t or igi
nai, sobre cent anys de l 'excurs ionisme 
català que ha const i tu i t un dels pr imers 
actes forans dedicats al Centre Excursio 
nista de Catalunya, amb mot iu de tal 
e femèr ide. 

L'Associació del Personal de la Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis 
.a exhibi r a la seva sala d 'exposic ions 
del carrer Amadeu Vives, una sorpre-
nent exposic ió en que es podien veure 
enl laçats convenientment fotografíes de 
muntanya, car te l ls , pensaments i revis
tes . Tota aquesta mani festació munta-
nyenca fou obra del nostre consoci Jo-

62 



sep Llaudó, que va saber compaginar els 
vessants cul tura i esport , de forma con-
v incent . 

D'entrada hom podia endevinar que el 
tema era variât i d ivers. Una mà expe r t a 
havia t ingut cura dels détai ls i s'hi res
pirava una atmosfera muntanyenca. Feia 
bonic de contemplar fotograf ies d'alta 
muntanya acompanyades d'un pensament 
al lusiu a la naturalesa о a l 'esport. 
Aquests pensaments responien a diver
ses fo rmes d'expressar-se, segons fos 
l 'autor de la nostra terra о estranger. 
Per Catalunya hi havia f rases de J. Ма
гадан, J. Santasusagna. F. Pujol, J. Puig 
i Ferrater. J. Masso i Vidal , etc., i, dels 
països veïns, de J Ruskin, F. Harr ison, 
J. Romsey, E. Whimper , H. Russel l , E. Re
c lus, entre al t res. 

Els cartel le, en gran quant i tat , mes de 
modems que d'ant ics, formaven un ven
tali de ternes i dades. Igualment se n'hi 
podia veure un de l'any 1927, que és l u l -
t im que ha édi tât la Federació, commé
morant el Centenari de l 'Excursionisme 
Català. El tema cul tural hi era représen
tât per cursets d ' in ic iació. de fotograf ia, 
de cinema amateur, conferènc ies, aplecs, 
cancó de muntanya, etc., i, en el camp 
espor t iu , l'esquî. l 'espeleologia, ral lyes, 
expedic ions. t ravess ies. marxes, etc. Hi 
sobresor t ien per la seva or ig inai edició 
els carte l ls sobre defensa de la natura-
lesa, i el de la Renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana. 

El conjunt fotograf ie era excel lent : 
tant ens t robàvem al peu del Cervino, 
com seguiem una ascensió encordats о 
passejàvem per Reixac; podiem trobar-
nos als Pics d'Europa о al Pallars, de
vant una masia abandonada о d'una por-
talada romànica al Conf ient. Paisatges 
bucòl ics о est re ts congosts, boscatges 
plaents о c ingleres a l t ives, tota una va-
riada geografia que us introduïa a la 
pràct ica del més noble dels esports i 
us feia v iure de la mà de l 'amie Llaudó, 
totes les sèves excurs ions, en un mi-
nim d'esforç f is ic . 

Estem segur que Josep Llaudó, amb la 
seva exposic ió, va desvet l lar l ' interès 
del v is i tant , en un moment que el tema 
d'actual i tat és l 'excurs ionisme en el seu 
centenar i , en una hora que es recorda 
la naixença al nostre pais de l 'excursio
nisme cul tura l . 

Fel ic i tem des d'aquestes pagines l'en-
cer t de l 'Associació del Personal de la 
Caixa, agraint-los el seu homenatge, i 
a l 'amie Llaudó per l 'aportació cul tural a 
l 'excurs ionisme català. 

M. M. 

bibliografia 

L ' E X C U R S I O N I S M E 
A 

C A T A L U N Y A 

1176-1974 

L'excursionisme a Catalunya. 1876-1976. 
Cent anys del Centre Excursionista de 
Catalunya. 111 pàgs. IHustracions en 
blanc i nègre i en color. Editât per la 
Fundado Carulla-Font. Barcelona, 1975. 

Enguany, la t rad ic ional , i tan i l lusiona-
dament esperada per t o thom, nádala que 
Lluís Cami la i la seva esposa i f i l is de
diquen a la seva pléiade d'amies, ha 
estât dedicada al Centenar i de la nostra 
ent i ta t . 

Després de les commemorac ions de-
dicades en anys successius a Pau Cla
r is, a Prat de la Riba, a Ferran Soldevi-
la, a Domènech i Montaner i a Ángel 
Guimerà, així com a la l luminosa efemé-
ride dels cinc-cents anys de la impres-
sió del pr imer l l ibre en cátala, el Centre 
Excursionista s'ha v is t honorât, aquest 
any 1976, tan evocador i t ranscendenta l 
per nosal t res, en esdevenir l 'object iu i 
el protagonista pr incipal de la nádala de 
l'any darrer. 

Per aquest mot iu , una natural modes
tia ens ha impedi t d'elogiar com és de-
gut una ebra tan important , pero malgrat 
tô t no ens podem abstenir de deixar fe-
faent tes t imon i en aqüestes pagines bi-
bl iogràf iques de tan in téressant i út i l vo-
lum, que sens dubte esta dest inât a ocu
par un Hoc pr iv i légiât en tota bibl ioteca 
excurs ion is ta , o mi l lor d i r íem, en tota 
aquella que es dediqui p re fe ren tment a 
l 'estudi de les inst i tuc ions i la cul tura 

de Catalunya. 
Gairebé no coldr ia dir que un text de-

dicat a la histor ia de l 'excurs ionisme a 
la nostra térra ha d'anar uni t a la ploma 
del mest re Josep Iglésies i Fort, tan 
jove i infadigable actualment com quan 
redactava les seves inobl idables guies 
de les ter res tarragonines, i indubtable-
ment més prolí f ic. Així , dones, a ell es 
deu aproximadament la mei ta t del vo lum, 
una cinquantena de pagines de concisa 
prosa, aiapeídes de dades, ¡nformacions 
i. conceptes, t ractats amb el mestratge 
a qué ell ens té acostumats. Des dels 
temps immediatament anter iors a la fa
mosa excurs ió a Montgat , f ins als pre-
sents dies, to ta una Marga teor ia de 
noms, esdeveniments , f i tes i c ims s 'em 
basten els uns als a l t res, fo rmant un 
conjunt harmonio i sugger idor, que com 
qui no fa la cosa es conver te ix en una 
mol t detal lada i completa h istor ia de 
l 'excurs ionisme cátala, en la qual el 
Centre Excursionista de Catalunya ocupa 
un lloc t ranscendental i . dec i s iu . 

Innovador i in teressant —encara que 
lógicament suscept ib le d 'ampl iac ió— és 
l'assaig de cronología, bast i t i est ructu-
rat per la reconeguda pericia de Josep 
Maria Amaud de Lasarte. Josep Maria 
Sala i Albareda hi insereix un s in tet i tzat 
pero ¡I lustrador art ic le dedicat a l'excur
s ionisme espor t iu , i A lbe r t Jane, amb el 
seu magníf ic bagatge cu l tura l , s 'enfronta 
amb bon éxi t , amb la t r ia dels autors 
i dels f ragments escol l i ts de Hurs obres, 
que f iguren en la básica antología l i te
raria. 

Menc ió apart mereix l 'aspecte gráfic 
de l 'obra, const i tu í t per un gran nombre 
de fotograf ies en blanc i negre i en co
lor, medi tes mol tes d'el les. Ací la imatge 
té una miss ió no tan sois esté t ica, s ino 
básicament documenta l , en forni r al 
lector una impressió d 'ambíent de t ipus, 
of ic is i paisatges de l 'época dels inicis 
de l 'excurs ionisme a Catalunya. Les f i
gures rel levants de la nostra cul tura re-
lacionades amb l 'excurs ionisme hi teñen 
un lloc d'honor, i també, com és evident 
les f i tes més destacades del nostre 
muntany isme, en la seva projecció inter
nacional, plasmada aquests darrers anys 
amb la impor tant ser ie d 'expedic ions als 
Andes i a l 'Himalaia. 

En resum, dones, una bella ofrena que 
la fami l ia Cami la fa no sois als seus 
amics, sino a tota la cul tura catalana, i 
ben especia lment en aquesta avinentesa 
al centenar i excurs ion isme cátala i a la 
nostra ent i tat . 

Josep Girona 

En compliment del que disposa l'article 21 de la Liei de Premsa i Imprenta vigent, donem 
nota de la composició de Tactual Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya: 

Président: Agusti Bou i Tort; vice-presidents: Francese Gurri i Serra i Lluis Puntis i Pujol; 
secretan: Ramón Romani i Oliva; vice-secretari: Frédéric Torres i Padris; Comptador: 
Pere Figuerola i Rusinés; T R E S O R E R : Antoni Romeu i Just; bibliotecari: Modest Montlleó i 
Espasa; vocals: Anna Borbonet i Macia; Hilari Sanz i Gonel; Nuria Figueras i Anmella; 
Josep Abril i Pinell; Josep Casanovas i Garcia; Francese Valls i Bach; Manuel Albertos 
i Blanquer. A més, formen part de la Junta Directiva tots els présidents de Secció o de 
Comissió i un delegat del C O N S E I L de Jovent. 
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PROGRAMA D'ACTES I MANIFESTACIONS 
DEL CENTENARI 

15 de gêner de 1976 
PRESENTACIÓ DELS ACTES DEL CENTENARI. 
Diputado de Barcelona. 

17 al 25 de gêner de 1976 
PRESENCIA DEL CENTRE AL SALÓ NÀUTlfc I 
DE L'ESPORT. 
Palau dels Congressos. Barcelona. 

22 de gener de 1976 
ACTE ACADEMIC A CARREC DEL SR. MAU
RICI SERRAHIMA. 
HOMENATGE A LLUÍS DE QUADRAS I FELIU, 
ex-president de l -Cent re . 
HOMENATGE ALS SOCIS DE MÉS DE 60 
ANYS D'ASSOCIATS. 
Estatge social. Barcelona. 

10 de febrer de 1976 
EMISSIÓ DEL SEGELL DE CORREUS, AMB 
MOTIU DEL CENTENARI DEL CENTRE EXCUR
SIONISTA DE CATALUNYA. 
Estatge social. Barcelona. 

28 de marc de 1976 
COMBINADA SOCIAL DE VETERANS. 
La Mol ina. 

23 d'abril de 1976 
FESTA DE SANT JORDI. 
D ISSERTACI A CÀRREC DE JOSEP IGLÉSIES. 
Ll iurament d' insignies d'or i d'argent, als so
d s que fa cinquanta o vint-i-cinc anys que per-
tanyen al Centre. 
Saló de Cent de l 'Ajuntament de Barcelona. 

24 d'abril al 13 de maig de 1976 
CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRA
FÍES DE MUNTANYA. 
Palau de la Virreina. 

15 a> 18 d'abril de 1976 
RALLYE D'ESOUÍ DE MUNTANYA. C.A.I.-C.A.F. 
-C.E.C. 
Massis de la Maladeta - Vali d 'Aran. 

5 al 25 de maig de 1976 
SALÓ GRÀFIC RETROSPECTIU. 
CoHegi d 'Arqui tectes de Catalunya. 

9 de maig de 1976 
APLEC POPULAR A BARCELONA I RECEPCIÓ 
A TOTES LES ENTITATS EXCURSIONISTES. 
Saló de Cent de l 'Ajuntament de Barcelona. 

15 al 30 de maig de 1976 
EXPOSICIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA. 
Barcelona. 

16 de maig de 1976 
FESTIVAL DE LA CANCÓ DE MUNTANYA. 
Besalu. Garrotxa. 

5 al 7 de juny de 1976 
CAMPAMENT GENERAL DE CATALUNYA. 
Sadernes. Garrotxa. 

24 al 29 de juny de 1976 
TROBADA AL CANIGÓ. 
Pica dei Canigó, Sant Miauel de Cuixà, Prada. 

1 al 8 d'agost de 1976 
CAMPAMENT INTERNACIONAL D'ALTA MUN
TANYA. - XVIII RALLYE D'ALTA MUNTANYA. 
Estany Negre de Boi. 

3 al 31 d'octubre de 1976 
EXPOSICIÓ HOMENATGE DELS ARTISTES CA
TALANS AL CENTRE. 
Hospital de la Santa Creu. Barcelona. 

4 al 9 d'octubre de 1976 
CONGRÈS U.I.A.A. (Unió Internacional d'Asso-
ciacions Alpines) 
Palau de Congressos de Montju'ic. Barcelona. 

30 d'octubre a 1 de novembre de 1976 
JORNADES DE MEDICINA DE MUNTANYA. 
Residencia Blume. Esplugues de L'obregat. 

26 de novembre de 1976 
CENT ANYS DE LA FUNDACIÓ DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
Sopar social. Barcelona. 

28 de novembre de 1976 
I N A U G U R A C I MONÒLIT TURÓ DE MONTGAT. 
OFERT PEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BA-
DALONA, AMB LA COLLABORACIÓ DE L'A
JUNTAMENT DE LA VILA DE MONTGAT, ALS 
FUNDADORS DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA. 
Montgat. 

ACTIVITATS CULTURALS I DE CIVISME. ACTES, REA-
LITZACIONS I PUBLICACIONS AMB MOTIU DEL CEN
TENARI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA
LUNYA 
ACTES 

CICLE DE CONFERENCIES «SOS CATALUNYA». 
Lloc: s'anunciarà oportunament. 

ACTIVITATS 
GESTIÓ DE NORMALITZACIÓ DE NOMS DE PO-
BLES DE CATALUNYA I DEFENSA DE LA NA-
TURALESA. 

PUBLICACIONS 
• L'ALTA MUNTANYA CATALANA FLORA I 

VEGETACIÓ. 
• HISTORIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA 

DE CATALUNYA. 
• CAVITATS DE CATALUNYA. 
• ALTRE CINEMA (revista de cinema ama

teur) . 
• MUNTANYA (números especiáis) 
• SPELEON (número especial) 

PATRIMONI 
ACÓNDICIONAMENT SALA D'ACTES. 
REFUGI «VENTOSA I CALVELL». 
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Aplaudim 
fots aquelIs qui fan de lesport la forma 

mes noble de la convivencia humana 
^ BANCA CATALÁN 



Amb motiu del seu centenari el 
CENTRE EXCURSIONISTA 

DE CATALUNYA 
estrena a Barcelona el film en color 

LES HORIZONS GAGNES 
présentât per 

Gaston RÉBUFFAT 

E S C A L A D E S V E R T I G I N O S E S D I N S U N M A R C S A L V A T G E 

D E G R A N B E L L E S A 

GRAND CAPUCIN, via Bonatt i amb Konrad Ki rch, Alemanya 

AIGUILLES de CHAMONIX, travessia » Jean Juge, Suissa 

DENT du GEANT, cara sud 

TOURS de VAJOLET, (Dolomites) 

VIGNEMALE, cara nord 

MEIJE et BARRE des ECRINS 
CARA S U D CARA NORD 

Massalu Suzuki , Japó 

Lino Donvi to, Italia 

Chr ist ian Ringeval, Franca 

Edwin Matthews, U.S.A. 

I m a t g e s m a g n i f i q u e s de R E N É V E R N A D E T 

Dissabte, dia 8 de maig del 1976, a les 10 de la nit 
Palau dels Congressos de Montjuic 

I N V I T A C I O N S - A la Secretar ia del Centre Excurs ion is ta de Cata lunya, 

carrer de l Paradis, 10, pra l . Barce lona-2 . 

Senyors Soc is : Cal presentar el carnet o rebut cor responent . 



C a n u d a , 26 - T. 318 45 00 - Ba rce lona -2 / V ia A u g u s t a , 103 - T. 217 91 88 - Ba rce lona -6 
Ba i len , 1 7 0 . T. 258 10 15 - Ba rce lona -9 ' P r im. 99 - T. 380 48 21 - Bada lona 



S O C I S ¡ 

A M I C S D E L C E N T R E 

A J U D E U L A 

V O S T R A E N T I T A T 

Compreu i feu comprar 
ELS RECORDS DEL CENTENARI 

MEDALLA COMMEMORATIVA 
Medalla de 50 m/m de diamètre, 
obra de Josep Maria Subirachs. 

Preu: d'argent, 5.000 ptes.; de coure, 500 ptes. 

SEGELL OE CORREUS 
Emissio d'un segell de correus, 
dibuix originai d'Antoni Gelabert i Casas. 
Valor facial de 6 ptes. cada un. 
Envelop, amb grafisme i escut del centenari 
amb segell i mata-segells del primer 
dia d'emissió, 10-11-1976. Preu: 20 ptes. 

CARTELL 
Reproducció del dibutx original de 
Joan Miro, realitzat especialment 
amb mofiu del centenari. De 52x69 c/m. 

Preu: 100 ptes. 

AUTO-ADHESIUS 
El grafisme del centenari, obra de Xavier Gregori, 
amb l'escut del Centre. 
De 10X19 c/m. Preu: 25 ptes. 

Participeu a la GRAN CAMPANYA de fer 
conèixer el nostre CENTENARI. Feu-hi 
participar els vostres amies. 

De venda a la Secretaria del Centre Excursionista de Catalunya 



Ramon Gabernet i Macia 
LLIBRETER 

T Passatge del Due de la Victoria, 7 Telefon 302 00 82 Barcelona 2 

Llíbres nous 
^ Geografía, Historia, memories, biografíes, monografies, bibliografia 

Importador de llibres de muntanya i mapes 

Llibres veils o d'ocasió 
c o m p r a - v e n d a 



_ _ _ M J ^ J M • • • • • • • • t u m m 

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

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



la línia ffloïd per a la 
cura del vostre cabell 

tònic capillar 
pera cabells 
blancs 

tònic capillar 
fixador 

tònic per a 
evitar la caiguda 
del cabell 

xampu 
de tractament 

crema 
per al cabell 

¡&o"íá 

•Flóid 
per a Id salut dels vostres cabells 

HAUGRON CIENTIFICAL,S.A. Barcelona Mila Oslo Paris/Nova York 
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