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Editorial 
Manifest de les Drassanes 

En cloure els acíes del sen Cen
tenari (1876-1976), el CENTRE EX
CURSIONISTA DE CATALUNYA, 
fidel ais ideáis que impulsaren la 
seva fundado, i a l'actnació capda-
vantera en tantes accions decisives 
per a la defensa del que és patri
moni comú de Catalunya, continua 
considerant-se plenament conscient 
de les responsabilitats i deures que 
té contrets amb el present i futur 
de les ierres catalanes. Per això 
INVITA L'OPINIÓ PUBLICA a una 
reflexió urgerli, continuada i pro
funda, sobre la necessàrria i inelu
dible preservado del MEDI perqué 
hi pugni èsser desenrotllada una co-
munitat humana solidaria, lliure i 
progressiva. 

FA PRESENT que això només és 
possible amb la recuperado de les 
constants que configuren els trets 
essencials del poblé cátala, la seva 
¡lengua i la seva aportado particu
lar a la més amplia societat huma
na, i nogensmenys amb una capaci
tai d'incorporado de les conques-
tes tecnologiques, socials i etiques 
de tots els pobles i de tots els ho
me s. 
EL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA, integrai per homes i 
dones de tots els estaments cata-
lans, es proposa continuar mante-
nint la seva posició de defensor del 

MEDI de la comunitat catalana, en-
te.nent-lo en sentit ampli amb els 
seus components físics, humans i 
culturáis sense excepció. 

La gestió, conservado i bon ús 
d'aquest medi comporta el desenvo-
lupament social i l'establiment d'un 
ordre de prioritats acceptât en for
ma democràtica per tots els mem
bres de la societat i, tenint en comp
te la interdependencia de totes les 
esferes de ¡'actuado humana, obli
ga a prendre opeions en tots aquells 
fets i problèmes que comprometen 
el futur del medi que ens és comú. 

Així, a títol indicatili, ¡'ordenado 
del territori, ta preservado deis lle
gáis histories, la relació de l'home i 
la terra per mitjà del treball i de 
l'espiai, el fet turístic, el dret a la 
terra i al paisatge, Vaprofitament 
collcctiu de la bellesa natural i la 
Unita contra tota mena de contami
nado i corrupció. 

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA farà tot el que d'eli 
depengui, fidel a les directrius deis 
sens cent anys de. vida i amb réno
vât impuis de servei al país, perqué 
Catalunya sigiti, cada vegada més, 
una terra habitable i digna per a 
tots. 

Barcelona, 26 de Novembre del 1976 



Una travessia pirinenca (Irún-Salardú) 
per D a n i e l C a r d o n a 

Introducció 

En plantejar-nos la travessia inte
gral del Pirineu, vàrem trobar-nos amb 
l'obstacle de la manca de temps. Sens 
dubte, una travessia integral nécessi
ta gairebé un mes per a ser duta a 
travessia total i decidirem que es 
podria fer en dos estius consecutius; 
la primera etapa fins a Salardú (Vall 
d'Aran), i la segona f ins al Cap de 
Creus. 

Tôt seguit hom va plantejar-se que, 
per principi la travessia calia que fos 
oberta a tothom que hagués practi-
cat l 'excursionisme, i no restringir-la 
a un grup réduit. La manera de facil i-
tar-ho, era, potser, no proposar-se 
d'assolir els cims, malgrat que du
rant la caminada se'n feren alguns: 
la idea era de passar d'una vall a 
l'altra a través deis colis. També và
rem estudiar etapa per etapa, amb els 
horaris i desnivells, i vàrem confec
cionar un programa per a tots els in
téressants, a fi que coneguessin els 
détails de la projectada travessia. 

Al mes de febrer del 1975 ens vin-
gué a les mans un llibre intéressant: 

Haute Randonée Pyrénéenne, traver
sées d'Ouest en Est en été, de Geor
ge Veron, del CAF. Aquesta guia, molt 
ben documentada, proposa la traves
sia del mar Cantabrio a la mar Medi-
terrània (Hendaya-Banyuls) amb qua-
ranta-cinc dies, i ens ajudà molt a 
perfeccionar el nostre it inerari. El 
llibre conté, a cada etapa, una còpia 
del mapa de la zona a escala 1/50.000, 
i remarca també l'horari, carni a se
guir, llocs de proveïment i pernocta-
ció, etc. Gairebé tots els it ineraris 
segueixen la carena pirinenca pels in-
drets de menys desnivell, ignorant les 
fronteres. 

Hi ¡ntroduírem algunes variants, so
bre tot de Candanchu a Bujaruelo. La 
Guia Veron passa pels refugis de Pom-
bie, Larribet, Wallon, Baysselance, Ser-
radets, mentre nosaltres ens vàrem 
dirigir cap a l'interior per conèixer la 
canal d'Izas, punta Escarra, Campana
rio de Izas i Peña Telera, a fi d'anar 
a saltar a la vall de Tena, Panticosa, i 
pujar el coll de Tendeñera i Bujarue
lo per la vall d'Otal, amb qué vam 
conèixer una zona poc visitada. Se-
guírem, en canvi, la guia Veron des 

del port de Gavarnia per tal de pas
sar pel Pare Nacional deis Pirineus 
Occidentals, amb it ineraris poc tre-
pitjats tot travessant l 'Horquette 
d'Alans, cercle d'Estaubé, Heas, Hor-
quette d'Heas i port Vei l . 

La finalitat de la travessia anà ma-
durant. Pensàrem en la possibil i tat 
d'aplegar-hi forga gent excursionista 
que ens pogués acompanyar en al
gunes etapes; per això escollírem 
uns llocs clau on els companys ens 
trobarien o ens deixarien segons els 
dies de qué disposessin. Aquests 
llocs, que s'escaurien, a mes, ais ¡n-
drets programats com a dia de des 
cans, foren: Roncesvalles, refugi de 
Belagua, Candanchú, San Nicolás de 
Bujaruelo, Heas, Viadós i Hospital de 
Viella. 

Pensàrem també en un equip de 
suport per a l'avituallament o com 
ajut en cas d'accident o malaltia, mes 
aviat a l'lnici de la travessia, ja que 
alguns dels ports per on passàvem hi 
havia carretera. Aquest equip no es 
pogué organitzar i solucionàrem el 
problema deis queviures amb el sis
tema d'autostop fins al poblé mes 

179 



Les Penyes a"Aya ¡ Vera del Bldasoa des 

de las Palomeras. y 

cap iqer 

Penyes d'Aya 

Jauncoborda 

Coli des Tres Bornes 

Coude Lizarrieta_ 

Ermita de St Antón s 
ZUOARRAliURDI " "URDAX 

VERA DEBIDAS» 

29 

proper. Això fou possible al Pais Base 
i Navarra, fins gairebé tocar Aragó, 
on el Pirineu no ensenya encara les 
sèves alcades, i els pobles no son 
lluny de la lînia fronterera. 

A partir del refugi de Belagua ens 
calia estudiar les étapes tenint en 
compte dos aspectes importants: ja 
que els it ineraris presentaven desni-
vells molt acusats farfem un descans 
cada dos o très dies, que podrien ser 
una reserva en cas de mal temps. I 
l'altre aspecte fora el de no portar un 
pes excessiu de queviures. Per això 
decidirem acollir-nos als refugis que 
trobarïem al nostre pas. 

Material i equip aconsellable. 

Individuai. A mes de l'equlp normal 
propl de tot excursionista, no s'ha 
d'oblidar el sac de dormir, la llanter-
na, les wambes o xiruques (a mes de 
les botes) per als dies de descans; 
el piolet, i naturalment, el passaport 
i el carnet de la FEM. 

CoHectiu. Fogo de buta amb les 
corresponents càrregues de recanvi; 
al t imètre, brûixola, la farmaciola, una 
corda, i els mapes i les guies. 

El pes total no ha de sobrepassar 
els 10 quilos. 

Recorregut 

24 de juliol. Sortida de l'estació de 
Franca, amb el tren exprés de Barce
lona a Irûn. 

25 de juliol. Arribada a Irûn a les 
10h 15' del matï, i a continuació, ana-
da al Cap Iger, amb autobus i vaixell. 

Retornem a Irûn, d'on sort im pas
sât el migdia, cap a l'ermlta de Sant 
Marciai, patró de la ciutat. El carni 
passa per l'autopista de Behobia-Bil-
bao, i amb forta pujada arribem a 
l'ermita, la quai gaudeix d'una bona 
vista sobre Hendaya, Mia de los Fai
sanes, Irûn, I Fuenterrabîa. 

La sortida de l'ermita la fem pe>-
un carni carreter, cap als plans d'Er-
laiz, voregem les Penyes d'Aya pei 
l'esquerra, pujant dalt de l'Erroilbl-
de (832 m ) , un dels très pics de les 
Penyes; els altres son el Exurumu-
ru (821 m) i l 'Irumugarrleta (806 m) 

situats mes al nord. La panorámica 
des de l'Erroilbide és extensa, velem 
el Jaizkibel (muntanya d'unió entre el 
cap d'lger i Pasajes), Fuenterrabía, 
Irl ln. A Test el pie de Larun (898 m) , 
al sud tot aquest paisatge trencat del 
País Base, on destaquen l'Alzkorri i 
l 'Akategui (1.544 m) . AI NNW, Pasa
jes, San Sebastián, Rentería, i sota 
mateix nostre, en la mateixa direccló, 
Oyarzun. Deixem les penyes i per 
tant, Guipuscoa. La baixada fins Ter
mita de San Antón, ja dintre la pro
vincia de Navarra, és forta i sense 
camí ben fressat. Era ja molt tard I 

decidim agafar un taxi al llogaret de 
San Anton fins al poble de Vera de 
Bidasoa; ens faltava encara 1h 30' de 
carni. 

Poe abans d'entrar el riu Bidasoa a 
l'estret d'Eudalarza deixa un espai a 
la seva vora per al poble de Vera de 
Bidasoa i els seus barris de Zalain I 
Alzate. Vera era el poble de sojorn 
de Pio Baroja, on va comprar una 
casa el 1912, la qual té per nom It-
zea, nom que segons l'escrlptor pro
ve d'Itza (jonquera = Hoc de joncs) ; 
està situada al barri d'Alzate. A Vera 
hi trobareu fondes. 
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Cova de Las Lamias a Zugarramurdi. f 

Horari: D'lrún a Termita de San 
Marciai, 50'. De Termita de San Mar
ciai al pie d'Erroibide, 2h 30'. Del pie 
d'Erroibide a Termita San Antón, 2h 
15'. Total: 5h 35'.. 

26 de juliol. Deixem Vera i prenem 
el carni cap a Palomeras, que segueix 
en començar, a través de fageda, i 
entre els característics «caseríos». 
Mes enllà, la falguera domina el pai-
satge fins gairebé al coli de Lizar-
rieta, on passa la carretera d'Echalar 
a Sare. Fem parada a la Venta d'E
chalar per dinar a la fonda. 

Ens diuen que el nom de Palome
ras prove d'uns llocs de guaita on 
colloquen unes xarxes per a cacar 
els coloms durant ilur emigrado cap 
al sud, a la recerca d'un clima mes 
càlid. 

Ara el carni segueix entre un bosc 
de vells faigs amb grosses i tortu-
rades soques, voreja la Peña Plata i 
ens duu a un «caserío» on un nen 
ens indica el carni cap a Zugarra
murdi. 

Antigament, Zugarramurdi fou cen
tre de la bruixeria del País Base, tal 
com explica Pío Baroja al seu llibre 
El País Vasco. Probablement era una 
bruixeria llegendària, provinent d'un 
antic cuite paga sense tradició defi
nida, barrejada amb ¡dees i supers-
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Caseriu de Jauricoborda, enmig 

fagedes i falguerars. 

de conreus, 

• 

t icions vingudes d'altres contrades. 
Produi una religió popular que estava 
en contra del crist ianisme. Restes 
d'aquesta bruixeria es poden trobar 
encara a la cova de Las Lamias, vora 
el poblé i per on passa un petit r iu. 
A Zugarramurdi hi ha una fonda i 
horn pot també comprar-hi queviures. 

Horarl: De Vera de Bidasoa al coll 
de Lizarrieta, 2h 39'. Del coll de Li-
zarrieta al coll Des Trois Bornes, 2h 
15'. Del coll Des Trois Bornes a Zu
garramurdi, 1h 59'. Total: 6h 35. 

27 de juliol. Ens quedem el mati 
per visitar les coves de les bruixes 
on ens deixa l'amic Emilio, el com
pany madrileny que ha vingut amb 
nosaltres. A la tarda fern cami per la 
carretera fins al poble d'Urdax, prop 
de la frontera, i en el pas de Dan-
charia. Com tots aquests pobles, la 
historia d'Urdax está Migada a la 
guerra dels carlins, i observem molts 
casos de golls entre la gent d'aques
ta contrada. Ara un pages ens indica 
en francés el camí per anar al coll 
de Gorospil; aquest pagés només 
sabia parlar el francés i el base. A la 
vegetado de l' it inerari torna a domi-
nar-h¡ la falguera. Fins i tot en aquest 
indret els pallers son fets de falgue-
res. Al cap de mitja hora arribem al 
«caserío» de Musicoborda, i el «ca
sero», amb un castellá deficient, ens 
indica el camí de Gorospil. Hem no-
tat, en aquest recorregut, que el base 
está molt arrelat entre la gent del 
camp, n'és la Mengua usual, i el poc 
castellá que hom parla el simplif ica, 
usant sempre els verbs en infinit iu. 

Baixem cap al «besarri» (borda) 
de Jauricoborda, i dormim a la pa-
ll issa; la casa és abandonada, pero 
es conserva en bon estat. 

Horari: De Zugarramurdi a Urdax, 
1 h. D'Urdax al «caserío» de Tejería, 
30'. Del «caserío» de Tejeria al «ca
serío» de Jauricoborda, 1 h 40'. Total: 
3 hores, 10 mínuts. 

28 de juliol. Una carretera forestal 
ens porta en poca estona al coll de 
Gorospil; entrem dins a Franca, sen
se canviar de paisatge ni d'habitacle. 
En arribar al coll, hi ha dues opcions: 
seguir per la carena de r iparia, o bé 
per la valí, per la vora de la «regata» 

d'Urrizate. Ens decidim per la vali i 
amb forta baixada arribem al «case-
rio» de Sumusumborda. A la tarda, 
passades les hores de màxima inso-
lació, resseguim tota la vali de la 
(regata» d'Urrizate fins al coll de 
Meaca. El paisatge és extraordinari, 
amb predomini del faig. El descens 
fins a Errazu transcorre a través d'u
na meravellosa i velia fageda, una 
valuosa reserva d'aquesta espècie 
tan estesa al Pais Base. 

Prop d'Errazu hi ha el poble d'A-
rizeun, amb el seu barri de Bolzate 
on habitaren els «cagots», grup hu-
mà que els bascos varen marginar 
per unes suposades raons: deien que 
eren una raca diferent, se suposaven 

d'una secta religiosa que diferia deis 
católics, i també que eren descen-
dents deis leprosos. Sens dubte fou 
la qüestió religiosa la que va fer 
aíllar els cagots. Avui dia aixó és his
toria. 

Horari: Del «caserío» de Jaurico
borda al coll de Mehatxé, 1 h 40'. Del 
coll de Mehatxé al «caserío» de Su
musumborda, 2 h 45'. Del «caserío» 
de Sumusumborda al coll de Meaca, 
3 h 20'. Del coll de Meaca al poble 
d'Errazu, 1 h. Total: 8 h 45'. 

29 de juliol. Agafem un taxi per 
fer els 6 quilómetres de carretera 
d'Errazu al coll d' lspegui, lloc duaner. 
Ens demanen el passaport. Avui Te-
tapa consisteix a seguir la línía fron-
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Pöblet de Les Aldudes, al Pais Base francés 

Y 

terera. Fent els classics sifons del 
Pais Base passem pel coll d'Elorrieta, 
i per entre un bosc de faigs alt issims 
voregem l'Autza per l'esquerra, sem
pre per dalt de la carena, d'on tenim 
una vista fabulosa, tant del costat 
frncès com de l'espanyol. Després de 
passar el pic d'Azragou (1.004 m ) , 
baixem cap al coll de Berdaritz i d'a-
quf cap al poble francos de Les Al
dudes. Ha estat una etapa de molta 
calor i poca aigua. Les Aldudes és 
un poblet que viu del turisme i de 
I'agricultura. Hi parlen francos i base. 
Hi ha fondes i s'hi pot comprar 
menjar. 

Horari: Del coll d'lspegui a la font 
sobre el pitó i l'Autza, 2 h 15". De la 
font al pic d'Abrakou, 2 h. Del pic 
d'Abrakou a Les Aldudes, 2 h. Total: 
6 h 15. 

30 de juliol. Sortim per un carni 
que ens dura de nou a la carena. Pas
sem per un Hoc de guaita de coloms, 
i arribem al coll de Mizpira, d'on 
veiem tot l ' it inerari a fer d'avui. Com 
ahir, ens caldrà fer molts sifons, però 
amb I'avantatge que a cada coll hi 
ha una font, perquè s'hi guarda bes-
tiar. A partir del coll de Meharrozte-
gui torna a aparèixer amb insistence 
el faig, que ens abandonarà prop del 
Lindux, Hoc que ens va costar de tro-
bar. La baixada del Lindux al port 
d'lbaneta és un carni carreter sense 
pèrdua. Al port d'lbaneta hi ha una 
capella moderna inaugurada el 1965 
(commemoració de l'any jacobeu) i 
una mica més amunt un monument 
dedicat a Rotlan. Del port fins a Ron-
cesvalles hi ha un quilòmetre i mig 
de carretera asfaltada. 

De Roncesvalles, en base, se'n diu 
Orria о Orreaga. La collegiata fou 
fundada I'any 1130. Dins el convent 
es guarden els trofeus de la derrota 
de Carlemany. També hi ha una tom
ba de marbré amb les despulles del 
rei Sanxo, el «Fort», i de la seva mu-
Her Clemència. Demanem permis per 
a dormir a la collegiata, però no ens 
el donen, cosa que ens en deixa un 
mal record, ja que ens cai anar a 
raure a un destacament de soldats, 
on ens cai jeure a terra. Prop de la 
coHegiata hi ha un hostal on servei-

Pic Lindux 

xen menjars. Roncesvalles ens ha 
semblât un indret molt brut i deixat. 

Horari: De Les Aldudes al coll de 
Meharroztegui, 2 h 10'. Del coll de 
Meharroztegui al coll de Burdincurut-
xea, 4 h. Del coll de Burdincurutxea 
a Roncesvalles, 1 h 15'. Total: 7 ho-
res 25 minuts. 

31 de juliol. Fou el dia pitjor de la 

travessia pel que fa a l 'orientació, i 
no pas per culpa de la boira. Hi ha 
moites pistes forestáis a la sortida 
de Roncesvalles i nosaltres dúiem 
un mapa de l'Exércit de l'any 1952, 
a escala 1/50.000. Vam perdre el 
camí dos cops. De Roncesvalles a la 
fábrica d'Orbaiceta, que segons la 
guia hi havia 2 h 45', n'hi vam es-
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Petretxema 

cou d'Atxerito 

tar 6. Vam dinar en aquesta fabrica, 
a casa de la senyora Ramona Etche-
vers, que com que té dotze fi l is i hi 
està avesada, ens el va preparar ra
pidement. La pèrdua de temps del 
mati ens va fer patir per la resta de 
l' it inerari. Després de dinar vam anar 
fins al trencall de la carretera que 
duu al pantà d'Irabea i a la casa fo
restal d'Irati. Hi ha 14 q. sense des-
nivells. però estem molt cansats. Els 
que ho estan més agafen un «jeep» 
¡ els altres continúen a peu, però al 
cap de dos minuts parem un camió 
de la fusta que ens duu fins a Irati. 
A Irati vam trobar en Font, que con
tinuará amb nosaltres. Crèiem que a 
la casa d'Irati ens vendrien menjar, 
però ens van dir que no. Sort vam 
tenir d'una casa de treballadors de 
fusta, on ens van voler vendre pa, 
formatge, xocolata i alguna altra cosa. 
Vam fer un bivac davant la casa del 
guarda. 

Horari: De Roncesvalles a la fabri
ca d'Orbaiceta, 6 h. De la fábrica 
d'Orbaiceta fins al trencall del carni 
d'Irati, 30'. (Des d'aquí fins a Irati el 
trajéete fou motoritzat.) Total: 6 ño
res 30 minuts. 

1 d'agost. El dia abans el guarda 
ens havia indicai el carni: «Seguiu 
sempre els senyals groes fins a baix 
al riu, on trobareu la pista fins al port 
de Larraún.» El bosc d'Irati on ahir 
ens vam endinsar fa respecte. Una 
extensió immensa coberta de faig, 
on resulta perillos de perdre's. Ens 
van dir que no fa gaire s'hi van per
dre uns bascos, que van trobar al 
cap de quatre o cinc dies mig morts 
de fam. Seguim, dones, aquells se
nyals fins que arribem en un trencall 
on els senyals groes, contràrlament 
al que havia dit el guarda, anaven 
cap a l'esquerra. Amb tot, els vam 
seguir. El bosc era cada cop més es-
Pes i, per postres, els senyals es van 
acabar, ja que eren fets per a senya-
litzar el carni per a tallar pins. Da
vant del dubte, ens vam situar. Érem 
s ° t a el pic de Malgorra, davant te-
níem l'Abodl ¡ al nord l'Ory. Vam de
cidir anar cap a l'est, pel mig del 
°osc, fins que vam trobar una pista 
forestal, per la quai vam anar a tro-
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bar la que ens deia el guarda, que 
segueix el riu principal, i que puja 
fins a trobar la carretera que va d'Ot-
xagavia a Larraûn (França). La pri
mera cosa que vam veure és el con-
trol duaner, on ens vam demanar la 
documentaciô. D'alli els uns, amb au
tostop van anar fins a Otxagavia a 
comprar menjar, mentre els altres 
fèiem tertûl ia amb els carrabiners. 
Per primer cop vèiem al fons les 
muntanyes de Belagua, Anie, la Mesa 
de los Très Reyes, el Petretxema, 
que amb el seu color blanc, a causa 
de la constituciô calcària, semblen 
nevades. Ouan tornen els companys, 
seguim carretera amunt, passem el 
tûnel sota l'Orly, sopem i preparem 
el bivac sota mateix d'aquest pic, que 
és el primer que es troba venint de 
l 'Atlàntic que sobrepassa els 2.000 
mètres. 

Horari: D'Irati a la duana del Port 
de Larraûn. 6 h 45'. De la duana al 
Port de Larraûn, 40'. Total: 7 h 25'. 

2 d'agost. De nou una diada dels 
t ipics sifons del Pais Base, perô amb 
més mètres de desnivell i sense cap 
arbre. Passem pels cims de l'Atxour-
terrigana i Gastarrigana, pugem els 
colis d'Uthu i de Belhay, i seguim el 
cami que baixa a trobar el coll de la 
Bimbaletta i, encara més, el d'Our-

Cdmpinq d'Qza 
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taite. Fem cap a la carretera que ens 
portara al refugi de Belagua, del C D . 
Navarra, de Pamplona. Té 125 places 
i hi ha guarda. Hi dinem, sopem i 
dormim. El refugi és exceHent. 

Horari: Del port de Larraún ais pies 
d'Atxourterrigaña i de Gastarrigaña, 
1 h 20'. Del pie de Gastarrigaña al 
coli d'Uturodineta, 1 h 25'. Del coli 
d'Uturodineta al refugi de Belagua, 
2 h 25'. Total: 5 h 10'. 

3 d'agost. Dia de descans al refugi 
de Belagua, del C.D. Navarra. Ho vam 
aprofitar per visitar els acampadors 
de la Secció de Camping del Centre, 
installats a Tatxera (Zuriza). 

4 d'agost. Vam trobar un xicot 
base que ens va fer de guia cap al 
Petratxema. El carni que surt del re
fugi cap al coli de Larreria és com
pl icai ¡ de mal seguir, perqué està 
molt brut, però el nostre guia ja I'ha
via fet dos o tres cops. Després d'u
na petita marrada vam arribar a la 
Pazarra, d'on es té una vista superba 
sobre la Venta de Juan Pito, Lakar-
xeta, Buitres, Bimbalet, Lakorra i el 
refugi de Belagua. El carni del coli 
de Larreria a l'Hoyo de la Solana fa 
una gran essa. És una regió abrupta 
i complicada, de terreny calcari. A la 
nostra esquerra queda el desert de 
Larrea, semblant al nostre Garraf. 
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Vista de les agulles d'Ansabere, a la regió 

d e l Petretxema. y 

La poca aigua que hi ha és amagada 
sota les pedrés. Arr ibem sota la Me
sa de los Tres Reyes, que és el cim 
culminant del País Base. Deixem el 
camí a l'esquerra per tal d'anar cap 
al Petretxema. Sota mateix trobem 
els amics de la Secció de Camping, 
acampats a Tetxera (Zuriza), que 
avui han fet el c im. Ens donen pro
visions, ens animen a pujar al cim i 
així ho fem. La vista del Petretxema 
(2.366 m) és magnífica: veiem el 

Midi d'Oassau i la Mesa de los Très 
Reyes, que tenim davant mateix, aixi 
com les agulles d'Ansabere. Baixem 
on haviem deixat les motxil les i des
prés de dir adéu als Companys acam-
padors fem ruta cap al coli de Pe
tretxema, i d'allî al coli d 'Atxeri to. 
Passem la ratlla administrativa que 
sépara Navarra i Aragô. El camî és 
un dels mil lors de tota la travessia, 
amb l'espectacle de les agulles d'An
sabere, que ens ofereixen una visiô 

totalment diferent que des del pic 
de Petretxema. Del coli d 'Atxeri to 
baixem cap a trobar la vali del Su-
bordan, on hem de fer uns tres qui-
lòmetres d'asfalt per arribar al cam
ping de la Mina d'Oza. S'hi pot com
prar menjar i dormir a les l l i teres 
d'un refugi del mateix camping. Al 
costat també hi ha un hostal on fan 
menjars. 

Horari: Del refugi de Belagua al 
peu del Petretxema, 5 h 15'. Ascensió 
al cim i descens, 1 h. Del peu del 
Petretxema als colis de Petretxema 
i d'Atxeri to, 1 h 14'. Del coli d'Atxe
rito al camping de Mina d'Oza, 3 h 
30'. Total: 11 h. 

5 d'agost. Repetim eis cinc quilò-
metres d'asfalt d'ahir per anar a se
guir la vali del Subordan. Seguirci una 
pista que a l 'últim tros fa moites gi-
ragonses i que puja al pia d'Aguas 
Tuertas. Passem aquest pia i pugem 
al port d'Escale. A la dreta ens queda 
la Bernera. Pugem cap a l'lbón Esta
ñes, on dinem, i a partir d'aqui fem 
una variant en eis nostres projectes, 
a causa d'una lesió al peu de mos-
sèn Zayas. Farem carni vorejant el 
Ilac per la dreta i ens endinsarem a 
Franca fins a trobar la carretera que 
puja cap al Somport, passant pel llo-
garet de Peyranera. L'objectiu era 
que mossèn Zayas pogués fer autos
top fins a Candanchú, i eis altres 
continuar a peu. Vam sopar i dormir 
al refugi deis Montañeros de Aragón. 

Horari: Del camping d'Oza al port 
d'Escale, 3 h. Del port d'Escale a l'l
bón Estañes, 1 h 10'. De l'lbón Esta
ñes a Peyranera, el Somport i Can
danchú, 3 h 45'. Total: 7 h 55'. 

6 d'agost. Dia de descans a Can
danchú. / 

7 d'agost. Mossèn Zayas, a causa 
de la seva lesió, va plegar, i d'altra 
banda, a Canfranc vam trobar eis 
amics Elias i Pages que se'ns van 
afegir. De primer se'ns mostra una 
vali tancada, però s'obre un cop pas
sât un petit estret. A la dreta tenim 
el campanar d'lzas. La pujada fins al 
coli d'lzas és suau. Deixem a la dreta 
la punta Escarra. Des del coli obser-
vem el cims d'Arr iel , Pallas, Balaitús, 
Cristal, la cresta del Diablo, el pie 
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4 . MÍ NA D'OZA - TRAMACASTÍLLA DE TENA 

de l' lnfern i, cap al sud-est, la serra 
Telera, que será la nostra guia per 
anar a la valí del Tena. La baixada 
del coll també és molt suau. Dinem 
a la font de Las Lianas, que ens in
dica un pastor, sense el qual no 
rhauríem pas vista. A partir de I'Ibón 
de Tramacastilla hi ha una pista fo
restal fins al poblé de Tramascatilla, 
on comprem queviures, sopem i dor-
mim. Malgrat les nombrases pallis-
ses, vam haver de comprar una bala 
de palla i dormir al «salón del pue
blo». Ens va semblar un poblé poc 
hospitalari i on estiraven mes el brag 
que la mániga. 

Horari: De Candanchú a la cabana 
forestal i la canal d'lzas, 2 h 30'. De 
la cabana d'lzas al coll d'lzas, 2 h 50'. 
Del coll d'lzas a I'Ibón de Tramacas
t i l la, 2 h 15'. De l'lbón a Tramacas
til la de Tena, 2 h 30'. Total: 10 h. 
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8 d'agost. El trajéete de Tramacas-
tília de Tena a Panticosa, tot per car
retera asfaltada, fou d'alló mes pesat. 
A partir de Panticosa seguim el rlu 
Bolatica per un antic camí de bast, 
que el voreja per la dreta. Una mica 
mes amunt, en un aiguabarreig, se
guim el que agafa el nom de Ripera, 
i amb una forta pujada arribem al coll 
de Tendeñera. La vista hi és esplén
dida: a la dreta el Tendeñera, el Tur
ben, l 'Otal, ¡ al davant el Tallón, el 
port de Gavarnia i la valí del riu Ara. 
El camí de baixada a la valí del riu 
Otal al principi és molt imprecís, a 
causa del pas de les vaques. A par
t ir del riu trobem una pista forestal 
que ens dura fíns a San Nicolás de 
Bujaruelo. H¡ ha una fonda on es pot 
menjar, dormir i comprar provisions. 

Horari. De Tramacastilla de Tena a 
Pueyo de Jaca i Panticosa, 1 h 30' 
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El salt d'aigua del circ de Gavarnia vist des 
de les Escales. w 

De Panticosa a I'aiguabarreig dels 
rius Laulot I Ripera, 2 h 5'. De I'aigua
barreig al coll de Tendenera, 3 h 5'. 
Del coll de Tendenera a San Nicolas 
de Bujaruelo, 3 h 30'. Total: 10 h 10' 

9 d'agost. Dia de descans a San Ni
colas de Bujaruelo. Ens deixa en Font 
i sens afegeixen en Jordi Iranzo, la 
Carme Merist i en Josep Umbert. 

10 d'agost. Passem el pont de San 
Nicolas i pugem cap al port de Ga-
vernia o de Boucherpu, amb tota cal-
ma. La boira ens embolcalla. Dalt el 
coll trobem un frances que ens pre-
gunta si hi ha pista de cotxes fins a 
Bujaruelo, tal com diu el mapa tran
ces 1/50.000 i li diem que no. Des 
del coll fins al refugi de Serradets hi 
ha un camf senyalitzat molt bonic, 
sobretot havent fugit la boira. Bai-
xem al refugi per les escales de Ser
radets, fins a I'Hotel du Cirque. Di-
nem i a mitja tarda ens endinsem 
pels ben senyalitzats camins del pare 
nacional dels Pirineus Occidentals. 
Torna la boira, mes espessa que mai 
i f inalment arribem al refugi de les 
Espuguettes, inaugurat I'any 1973, 
junt amb el Pare Nacional. Te unes 
60 places, s'hi pot menjar i dormir 
en bones ll iteres i hi venen queviu-
res. Sopar i dormir ens costa 19 
francs. 

Horari : De San Nicolas de Bujarue
lo al coll de Gavarnia, 2 h 35'. Del 
coll de Gavarnia al refugi de Serra
dets, 1 h 15'. Del refugi de Serradets 
a I'hotel du Cirque i al refugi de les 
Espuguettes, 4 h 30 h. Total: 8 h 20'. 

11 d'agost. L'excursio d'aquest dia, 
pel Pare Nacional frances, fou vera-
ment fantastica. Vam pujar fins a 
I'Horquette d'Alans, on es te una bo
na vista: a la dreta, cap als Astazus, 
el Marbore, el Case, la bretxa de 
Rotlan i, I'altre costat, cap al massis 
del Vinhamala. Un dia clarissim ens 
va ajudar a reconeixer tots aquests 
cims, que haviem vist des d'una al-
tra perspectiva. El cami de baixada 
fa tot de giragonses, que ens fan per-
dre alcada sense adonar-nos-en. A la 
dreta ens queda, dins el pic d'Estau-
be, la bretxa de Tucarroya i el port 
de Pineta, camins naturals que fan 
cap a Espanya. El pare s'acaba abans 

d'arribar a l'embassament de les Glo-
riettes. Baixem fins a trobar la car
retera que ens dura al poblé d'Héas. 
Sopem al «refuge» de madame No-
gué i dormim a la seva pallissa. 

Horari: Del refugi de les Espluguet-
tes a l'Horquette d'Alans, 1 h. De 
l'Horquette d'Alans a l'embassament 
de les Gloriettes, 3 h. De les Gloriet-
tes al poblé d'Héas, 1 h. Total: 5 h. 

12 d'agost. Dia de descans a Héas. 
Avui veiem, al fons, la valí de la Mu
ñía i el circ de Troumouse. Sopem i 

dormim a «La Munie», una casa prop 
de l'església d'Héas, i dormim a la 
pallissa. Ens deixen en Lluis Puntis. 
la Margarida Cardona i la Rosa Serra. 

13 d'agost. La pujada cap a l'Hor-
quette d'Héas és dura, però no vam 
notar els 1.000 metres de desnivell 
a causa del bon tragat del cami. De 
nou érem dins el Pare National des 
Pyrénées. Des de l'Horquette vam te-
nir una bona visió del Mont-Perdut, 
el Cilndre i el Vinhamala i, cap a l'al
tre costat, el Massis de Neuvielle, 
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VISIO cap a ponent del refugi d'Espuguettes 
(Pare Nacional francés), amb la dotada de 
Cavarnia a primer terme i la vali d'Ossue 
encapcalada pel majestuós massis del 
Vinhamala, d'on destaca la seva famosa 
gelerà. • 
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6. HÉAS - REFUGÍ D'ESTÓS 

informado: 'Carte cm Pyrénées Centrales' C Ledormeur, mapa 'Posets-Maladeta'C.ec, fulls: Vielle-Aure'(xvii-jej, 'Bagnères de Loonn'(xvnt-ttl ION. 

que és una reserva natural. Vam pas-
sar una altra Horquette, la de Cher-
mentras, i vam fer un dels mil lors 
camins de la travessla, el que va cap 
al refugi de la Barroude, inaugurât 
l'any 1974. Té 20 places i és l l iure. 
Aquí s'acaba el parc nacional, que 
comença prop del refugi d'Arlet (a 
l'altre costat de la Mina d'Oza, apro
ximadamente Vam pujar cap al port 
Vell, que és camí natural per anar a 
l'hospital de Parzan, i del port vam 
baixar a trobar la boca nord del túnel 
que enllaça Bielsa i Aragouet. Abans 
d'arribar al túnel ens va agafar una 
tronada. Havíem pensât de fer bivac 
dins el túnel, encara no inaugurât ofi
cial ment, pero semblava taiment la 
Rambla. I encara, l'endemà, un gen
darme, que baixava de l'hort, ens va 
preguntar si a la nit hi passaven cot-
xes! En aquest indret no hi ha cap 
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El coll de Gistain des d'un replà élevât de 
la vali de Vìadós. w 

Hoc on aixoplugar-se ¡ on comprar 
queviures. 

Horari: D'Héas a l'Hourquette 
d'Héas, 3 h 5'. De l'Hourquette d'Héas 
fugi de Barroude al port Vell, 1 h 45'. 
al refug de Barroude, 1 h 40'. Del re-
Del port Vell a la boca nord del túnel 
de Bielsa/Aragnouet, 1 h 45'. Total: 
8 h 15. 

14 d'agost. Ha plogut tota la nit ¡ 
al mati no para, cosa que ens deixa 
indecisos. Després d'esmorzar, el cel 
s'aclareix i decidim emprendre la 
marxa, que avui és un itinerari de ca
rena. Pujant el coll de Mudang, cap 
a la unió de les crestes de Lia i d'Ar-
ricère, ens agafa una tempesta, amb 
tronada inclosa, que fa baixar uns 
quants mètres de la cresta a esperar 
que passi. Aprofi tem una aclarida per 
passar tan ràpidament com podem a 
la vall de Riumajor. La baixada és 
forta i enganyadora, ja que s'ha de 
tirar per la dreta, per tal de vorejar 
la muralla que hi ha sobre l'Hospice 
de Riumajor, on arribem sota la pluja. 
L'Hospice de Riumajor és guardat (Ju
rant l'estiu per una familia de Saint-
Lary. S'hi pot menjar, dormir i com
prar queviures. (Per a mes informa-
ció: Víctor Darán, Saint-Lary, 65-170, 
Franca.] 

Horari: De la boca nord del túnel 
de Bielsa/Aragnouet al pic de Batail-
lance, 2 h 15'. Del pic de Bataillance 
al port de Mudang, 2 h 15'. Del port 
de Mudang a la unió de les crestes 
de Lia i Arr iouère, 45', i fins a l'Hos
pice de Riumajor, 2 h. Total: 7 h 15'. 

15 d'agost. Sortim de Riumajor cap 
a buscar el riu Cauarère, que baixa 
del coll on hem de pujar. Son els 
1.000 mètres de desnivell diaris, als 
quais ja estem avesats. Deixem en-
darrera la fantástica vall de Riumajor. 
A poc a poc els pins deixen Hoc a la 
pedra i, després, a una tartera de 
terra ¡ de grava, de molt mal pujar. 
En arribar dalt el coll veiem molt bé 
el massís dels Posets, l'Espadas, el 
Bachimala i, al damunt nostre, el de 
Batoua. La baixada és molt forta, per 
tal d'anar a trobar la vall del Cinqueta 
de la Pez, riu que trobem prop del 
pluviomètre. El cami segueix el Cin
queta de la Pez per la dreta. Passem 

per Tabernas i d'aqui cap a Eis Plans 
des d'on pugem a les Granges de 
Viadós. S'hi pot menjar, dormir i 
comprar queviures. (Per a més infor-
mació: Joaquin Cazcarra, Gistain, 
Osca, Tel. 6.) 

Horari: De l'Hospice de Riumajor 
al coli de Cauarère, 2 h 20'. Del coli 
de Cauarère a les Granges de Viadós, 
3 h 30'. Total: 5 h 50'. 

16 d'agost. Dia de descans a les 
Granges de Viadós, on ens deixa en 
Jordi Iranzo. 

17 d'agost. Fern el pas de la vall 
d'Anes Cruces a la d'Estós pel clas
sic cami del port de Gistain. Per 
primer cop veiem el massis de la 
Maladeta. La baixada del coli fins al 
refugi d'Estós és molt bona. En 
aquest indret ens abandona en Josep 
M. Elias. Al refugi d'Estós, que per-
tany a la Federació Espanyola de 
Muntanyisme i està guardat, es pot 
menjar i dormir i s'hi poden comprar 
queviures. 

Horari: De les Granges de Viadós 
al port de Gistain, 2 h 45'. Del port 
de Gistain al refugi d'Estós, 1 h 45'. 
Total: 4 h 30'. 

18 d'agost. Vam seguir tota la vall 
d'Estós fins al port de Cubere, des 
d'on vam remuntar el riu Éssera, i 
passant pels Banys i per l'Hospital 
de Benasc vam pujar al refugi de la 

Renclusa, Hoc on es pot menjar, dor
mir i comprar molt bé l'esmorzar de 
l'endemà. 

Horari: Del refugi d'Estós al pont 
de Cubere, 2 h. Del pont de Cubere 
al pia dels Estanys i al refugi de la 
Renclusa, 4 h 30'. Total: 6 h 30'. 

19 d'agost. Aquest dia fou, sens 
dubte, un dels més forts de tota la 
travessia a causa dels grans desni-
vells. Vam passar per Aigualluts, vam 
deixar a l'esquerra el coll de Toro i, 
amb la Forcanada cada cop més a 
prop, vam emprendre la forta pujada 
al coll de Mulleres, que de primer 
ens va fer dubtar, car el confonfem 
amb el de les Salenques. La vista des 
del coll de Mulleres és fantàstica so-
bre tota ponderació. Per una banda 
al fons, vèiem l'Hospital de Viella 
més a prop del pie de Faixant i el 
pie del Mig de la Tallada. Cap a l'al
tra banda podiem contemplar en tote 
la seva esplendidesa el superb care 
nam del massis de la Maladeta amb 
tots els seus pics. l 'Aneto, l'EspatllE 
d'Aneto, el Tempestats, el Margalida 
el Russell i l'abrupta cresta de les 
Salenques. Una mica de mandra ne 
ens va deixar fer el cim de Mulleres 
a 10 minuts del col l . Vam baixar car. 
a l'Hospital de Viella passant pel noi 
refugi de Mulleres. a l'Hospital de 
Viella, del qual té cura una famil i ì 
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de Bono, hi fan menjar i hi ha Hoc 
per a dormir. 

Horari: Del refugi de la Renclusa 
al coli de Mulleres, 4 h 45'. Del coli 
de Mulleres al refugi de Mulleres, 
1 h 15'. Del refugi de Mulleres a 
l'Hospital de Viella, 3 h. Total: 9 h. 

20 d'agost. Dia de descans a l'Hos
pital de Viella. Ens vam arribar a 
Viella amb autostop, a comprar 
menjar. 

21 d'agost. La 11LIna ha canviat i el 
temps també: boires, núvols i alguna 
tronada. Deixem l'Hospital i empre-
nem la pujada en direcció al port de 
Rius. Voregem el Mac de Rius, el 
Tort de Rius i fem una petita pujada 
cap al coli de l'Estany de Mar on ens 
agafa una tronada que ens fa baixar 
esmaperduts. Només el Tumaneja i 
el Besiberri nord s'han deixat veure 
una mica. Quan voregem l'estany de 
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Una visió de l'Hospital de Viella, a la vali 

de la Noguera Ribagorçana. • 

Mar en direcció a la Restanca conti
nua plovent. La tarda ha quedat neta, 
pero encara puja alguna boira per la 
valí de Valarties. Dinem, sopem i 
dormim al refugi de la Restanca, de 
la Federació Catalana de Muntanya. 

Horari: De l'Hospital de Viel la' al 
port de Rius, 2 h. Del port de Rius al 
coll de l'Estany de Mar, 2 h. Del coll 
de l'Estany de Mar al refugi de la Res-
tanca, 2 h. Total: 5 h. 

22 d'agost. El temps s'ha tornat a 
embolicar durant la nit, i a causa de 
la boira ¡ de la poca seguretat del 
temps vam decidir de fer una va-
riant. En lloc d'anar cap al port de 
Goellacristada, el port de Caldes, Co-
lomers, Aigamotx i Salardú, tal com 

havíem previst, vam baixar a Arties 
per la valí de Valarties i, per la car
retera general de la Vail, fins a Salar
dú, on vam posar fi a aquesta traves-
sia parcial del Pirineu. Vam dinar a 
Salardú i vam sopar, convidats per 
l'amic Nosás, al refugi Juli Soler i 
Santaló, del Centre Excursionista de 
Catalunya, on també vam fer nlt. 

Horari: De la Restanca a Art ies, 
2 h 30'. D'Arties a Salardú, 45'. To
ta l : 2 h 45'. 

23 d'agost. Viatge de tornada a 
Barcelona amb el servei de l'Alsina 
Graells. 
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dia 10 d'agost). 

1.7. Guia Posets Maladeta, d'A. Armen-
gaud i A. Jolis C.E.C. 
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els de la guia Veron deis trajectes del 
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la guia Veron del trajéete del dia 21 d'a
gost (de l'Hospitalet de Viella a la Res-
tanca) . 

Itinerari núm. 313 per al trajéete del 
dia 22 d'agost. 
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Ansó, núm. 144. 
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Vera de Bidasoa, núm. 65. 
Valcarlos, núm. 91. 
Zurita, núm. 118. 
Sallent, núm. 145. 
Bosost. núm. 148. 
Benasque. núm. 180. 

2 3. Mapes de carenes de les guies Ron
cal-Zurita i Ory-Velate. 

Roncesvalles 1:50.000. 
Quinto Real-Velate 1:50.000. 
Irati-Abodi-Ory 1:50.000. 
Valle de Belagua 1:40.000. 

2.4. Mapes de carenes. Escala 1:50.000. 
Pirineo aragonés, del Aragón al Ga

llego. 
Pirineo aragonés, valles d'Ansó y 

Hecho. 

2.5. Mapes de les guies, Vignemale-
Mont Perdut, Posets-Maladeta, Pa-
llars-Aran 1:100.000. 

2.6. Mapes Editorial Alpina. 
Valle de Ordesa. Vignemale, Monte 

Perdido. Escala 1:40.000. 
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El municipi de Lladurs 
(P r imer accèss i t al p r e m i "Pau Vi la", 1976) 
per J o a n Mar t i Riba 

Un cop d'ull al palsatge del Solso-
nès ens confirma de seguida la ca
racterística més évident de la comar
ca: el seu habitat escampat que l'ha 
caracteritzada, des de sempre, com 
una de les comarques catalanes de 
més balxa densitat de poblament. Per 
molt que trepitgem els seus camins, 
ja que carreteres gairebé no n'hi ha, 
dif ici lment trobarem nuclis d'habitat 
concentrât. 

Una manca de coneixement de la 
comarca ens pot induir a creure, da-
vant d'un mapa, que hi ha pobles com 
a tot arreu. Però no és aixi. Al Solso-
nès gairebé no n'hi ha; tan sols en po-
dríem endevinar un: Solsona. Mal-
grat aquesta escassesa, hi ha un am
pli esquitx de masies i parròquies es-
campades per arreu, que troben en 
aquesta ciutat el punt de contacte en
tre elles. (1) La «ciutat deis trabucai
res» polaritza totes les activitats de 
la gran majoria dels habitants de la 
comarca. 

En Tactual comarca del Solsonès 
des d'un punt de vista de la geologia 
histórica i estructural, s'hi destaquen 
dues zones clarament definides, i una 
tercera, que fa de nexe d'unió entre 
ambdues. La zona nord forma part del 
Pre-pirineu i la meitat de sota per-
tany a la Depressió Central Catala
na. El sector situât entre elles és el 
que ara ens interessa més, perqué 
s'hi troba gairebé la totalitat del mu
nicipi de Lladurs, objecte del treball. 

Aquests terrenys estan formats per 
una sèrie de capes sedimentàries de 
l'època terciaria, on tota una sèrie de 
rius al voltant del mar que ocupava 
Tactual Depressió Central van dipo-
sitar gran quantitat de pesats mate-
riáis coneguts amb el nom de conglo
mérats montserratins. (2) 

Aquesta zona de contacte entre el 
Pre-pirineu i la Depressió, a la comar
ca del Solsonès, forma una franja que 
s'escola paraHela amb aquesta serra
nda. Com ja hem dit, està formada 
per sédiments, gairebé horitzontals, 
però en què per la diferencia estruc
tural dels materials, segons la situa-
ció més o menys llunyana de la De
pressió, els fenòmens d'erosió pro
duits posteriorment han retallat un 

paisatge que morfològicament va va
riant a mesura que passem de la zona 
de contacte amb el Pre-pirineu a la 
zona de contacte amb la Depressió. 
Com veurem més endavant, això es-
devindrà un factor molt important, i 
que caldrà tenir en compte a l'hora 
d'analitzar Tactuació humana en 
aquests indrets. 

Observant la gràfica d'evolució del 
poblament del municipi, veiem, cosa 
corrent a tots els pobles de la nostra 
muntanya, una progressiva pèrdua de 
població. Si l'any 1860 es va arribar 
als 1187 habitants, l'any 1970, només 
n'hi havia 454 i en Tactualitat el nom
bre encara s'ha réduit més. Això és 
degut al fet que els factors basics 
condicionadors de les formes de vida 
d'aquestes gents, gairebé tots, són 
negatius, motiu que no afavoreix de 
cap manera la seva permanència en 
aquests llocs. El principal objecte d'a-
quest treball és analitzar alguns 
d'aquests factors negatius i, al ma-
teix temps, donar a conèixer una zona 
del Solsonès que. com tota la co-
marca, és en gran part desconeguda, 
tant per part de la gent que roman a 
ciutat, com dels excursionistes que 
tot sovint recorrem la nostra terra. 

Aspectes fisics 

La presencia a les contrades que 
estudiem de dos cursos d'aigua com 
són la Ribera Salada (tributària del 
Segre) i el Cardener, ha estât trans
cendental a l'hora de modificar el 
paisatge. En anar canviant les capes 
sedimentàries dels terrenys des de 
les més septentrionals, on tot són 
materials conglomérats, fins a les de 
la zona de la Depressió, on predomi
nen les margues i les argües, veiem 
com a la part nord l'escassetat de 
llocs aptes pers als conreus fa que la 
gent hagi hagut de recorrer a les fei-
xes per a instaHar-hi els camps; en 
canvi a la zona meridional, en ser 
més fluixos els materials, Tacciò ero
siva ha donat Hoc a uns relleus molt 
més suaus que facil i ten l'aprofita-
ment del sòl. 

La Ribera Salada i el Cardener, que 
recorren el municipi de dalt a baix, 
s'han trobat a les parts septentrio
nals amb unes potents capes de ma
terial dur, de tipus conglomérat mont-
serratí. La total inexistencia d'alter-
nància d'estrats durs i tous, ha pro
vocai una erosió vertical i no re
gressiva; és per això que els cursos 
d'aigua s'han encaixonat retallant el 
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A l'aiguabarreig de ta Ribera Salada i la de 

Canalda, a l'indret anomenat d'Aiguës Jun

tes, l'accio erosiva de l'aigua ha treballat 

en forma vertical i hi ha produit uns fondais 

estretissims i de considérable alçada. y 

seu recorregut d'una forma gairebé 
vertical i produint la presència d'uns 
barrancs poc amples i força pregons, 
i uns terrenys molt esquerps, on gai
rebé son impossibles les activitats 
humanes. 

Les poques masies installades en 
aquests indrets avui dia resten totes 
deshabitades, atès que les condicions 
de vida, com hem dit, son molt di-
f ic i ls. Aquest tipus de paisatge, que 
recorda molt el de Sant Llorenç del 
Munt, el trobem molt ben caracterit-
zat a diversos llocs, com son l'aigua
barreig de la Ribera Salada i la Ri
bera de Canalda, paratge conegut 
amb el nom d'Aigûes Juntes, amb un 
tram on l'amplada del riu només té 
uns cinc o set mètres i és impossi
ble de passar-hi sensé ficar-se a l'ai
gua, perquè el riu es troba encaixo-
nat per unes cingleres impressio-
nants les quais obliguen a fer una 
gran yolta per tal d'anar a sortir al 
pont del Clop, situât aiguës avall. 
Pels costats del Cardener, aquest t i 
pus de relleu es veu molt bé a l'hostal 
del Vent i al portell del Tell, a la zona 
de Vilamala. 

La part mitjana del municipi (de-
limitada mes o menys pels fondais 
suara esmentats, al nord, i per una 
Ifnia teorica que podria anar de la 
Llena cap al castell de Lladurs, al 
sud), té unes caractéristiques morfo-
lôgiques diferents, segons vessin les 
aiguës cap a la Ribera Salada o cap 
al Cardener. L'erosiô regressiva ha 
actuat d'una forma molt mes acusada 
als vessants de la Ribera Salada que 
a les del Cardener, en part a causa 
de la presència de materials mes tous 
com mes a l'oest. Aixô es materialit-
za clarament avui dia en la proporciô 
de pagesies habitades a ambdues zo
nes. 

A la Ribera Salada, a l'hora d'erosio-
nar, com que han aparegut tôt sovint 
capes toves, s'ha efectuat una erosiô 
regressiva; conseqûència d'aixô és un 
paisatge obert i ample, mentre que als 
vessants del Cardener ha passât el 
seguent: el r iu, d'un cabal relativa-
ment considérable, si tenim en comp
te la comarca on ens movem, ha anat 
retallant el seu Hit i encaixonant-se, 

però els barrancs tr ibutaris, anome-
nats «rases» per la gent del pais, 
amb unes aportacions d'aigua moites 
vegades nulles o bé insignificants, no 
han produit una erosió regressiva, 
com ha passât a la Ribera Salada, i 
en trobar-se el seu nivell de base molt 
aprofundit, s'han hagut d'encaixar for
ça per arribar al Cardener, prenent 
un aire esquerp als vessants, però 
amb uns interfluvis gairebé plans; en
cara que aquí cal tenir en compte la 
posterior acciò de l'home en aprofi-

tar aquests terrenys per a la installa-
ciô de camps. 

L'exemple mes signif icatiu el te
nim al pla de Riart, de molt poca am-
plada, perô que té uns quants quilô-
metres de llargada i situât per da-
munt dels 1000 m. d'alçada. D'altres 
mostres d'aquest tipus de relleu les 
trobem als camps de les pagesies de 
Vilanova, Vilaseca, Traveria, etc. 

Morfolôgicament parlant, a la zona 
sud del municipi, amb el progressiu 
canvi en restructura dels materials, 
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Panoramica del pia de Riart i deis camps de les pagesies de Vilanova, Traveria i Vilaseca. 

La gairebé total inexistencia d'erosió regressiva la que els interfluvis de les rases o 

bárranos siguin ben plans, ¡a que s'han d'encaixonar molt per alenyer el seu nivell de 

base situat al Cardener. • 

el drenatge deis rius ha estât mes 
fáci l , rebaixant de forma considerable 
llur Infert i l iv i . Això ha faci l i tât una 
mica més les activitats humanes de 
tipus agrícola, malgrat que no per 
això els terrenys deixen d'ésser força 
escabrosos, però disminueixen, al-
menys les l imitacions imposades per 
l'alçada respecte als conreus. 

Les activitats économiques 

L'economia del municipi està ba
sada, únicament i exclusivament, en 
l'activitat agrícola, ramadera (inten
siva i extensiva) ¡ forestal. 

Les caractéristiques climatològi-
ques, que comporten una gran es-
cassetat de pluges, fan que I'agricul
tura, com a la resta de tota la comar
ca, sigui de tipus extensiu. Hi ha un 
ciar predomini deis cereals, sobretot 
blat, així com ordì, civada etc. Les 
trumfes hi teñen certa importancia, i 
se'n sembren, tant de les prímeren-
ques com de les tardanes. 

Una limitació clara, ¡mposada per 
l'alçada, és la réfèrent a la sega deis 
cereals, on s'observa una progressió 
parallela entre les dates de recollida 
i la localització deis conreus. Mentre 
a les zones baixes, a començaments 
de ju l io l , els camps ja resten segats, 
a les parts més altes, aquesta activi-
tat molts anys es veu endarrerida fins 

a la primeria d'agost. Això, a l'hora de 
la recollida, redueix la maquinaria ne
cessària per portar-la a terme, ja que 
una mateixa collitadora pot treballar 
a molts camps, perqué mentre se se-
guen els de les parts baixes, els de 
més amunt encara resten verds. Cai 
dir que la mecanització en les tas
ques agricoles és gairebé absoluta, i 
la gran majoría de les masíes dispo
sen de tractor. 

De la resta de productes podem 
trobar algun camp de naps o altre; 
tot i amb això no són gaires, i la seva 
f inali tat és la d'ésser destinais al 
bestiar: vaques i porcs. Els camps en 
guaret, s'aprofiten per a plantar-hi 
trepadella, que serveíx per a fer-hi 
pasturar les ovelles. 

Als camps a la vora de la Ribera Sa
lada, aprofitant la proximitat de l'ai-
gua, hi ha conreus de ree o de zones 
més humides: l'alfals i el blat de 
moro. Concretament, a la Ginebrosa, 
uti l i tzen una segla que duia l'aigua 
a un moli fariner, avui dia en desús, 
per a regar alguns camps, fet gaire
bé excepcional en aquest sector. 

L'altra activitat bàsica és la rama-
deria. Algunes masies en viuen fona-
mentalment, i per a d'altres represen
te una activitat de reforç imprescin
dible, sense la quai moites cases ja 
serien abandonades. El motiu d'a-
questa importancia és doble. D'un 

costat trobem les explotacions agrà-
ries amb un sòl disponible reduít o 
de baixa qualitat, sobretot al sector 
nord, on podem veure a tots els camps 
una gran quantitat de pedrés, per això 
la producció de grà no dona prou. 
D'altra banda, té importancia el siste
ma de tinenca de la terra: les finques 
explotades de forma indirecta pel sis
tema de l'arrendament o la parceria, 
generalment, pel que fa a la ramade-
ria, no teñen cap mena d'obligació 
contreta amb el propietari de la terra; 
així, tots els beneficis obtinguts re-
cauen als masovers de les masies 
Això permet que algunes cases enca
ra romanguin habitades. 

De minsa importancia podem con 
siderar la ramaderia bovina. Hi ha ca 
ses que no teñen vaques, i llevat d'ai-
guna masia on n'hi ha vuit o deu, en 
general, cada pagesia en té només 
dues o tres, destinades a criar ve 
dells per a vendre'ls, o per a comer 
cíalitzar la llet. A causa de la total 
manca de prats, els animáis sempre 
resten a l'estable, mentre que les ove 
lies aprofiten per a pasturar tant el i 
camps abandonáis que ofereixen ter 
renys erms, i els sotaboses, com els 
camps en guaret on se sembra trepa 
della. Molta més importancia té 
dones, aquest ramat oví, ja que s'a 
dapta millor a les exigències del me 
di. Cinquanta caps és un nombre for 
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La masía Vìlanova, una de les poques que 

resten habitades a la zona nord del municipi. 

L'activitat ramadera és bàsica per a la 

majoria d'elles, ¡a que permet que hi hagi 

cases encara habitades. • 

El Torrent Tallers, masia enlairada, avui 

abandonada, situada a la capçalera del 

municipi. Terreny esquerp, format per 

masses de conglomérat montserrati. Al fons, 

els espadats de Busa i la serra del Verd 

T T 

ça corrent a moites cases, encara que 
algunes en tenen mes, i arriben, se-
gons l'època, ais dos-cents. El princi
pal problema d'aquesta activitat és 
l'escassetat de pastors, ja que cada 
dia resulta mes difícil trobar gent 
que s'hi vulgui dedicar. 

La ramaderia intensiva es troba re
presentada per la presencia de les 
granges de porcs, algunes de certa 
importancia. Son força les cases que 
en crien, i si hi ha llocs on no en te
nen, és per les limitacions imposades 
per l'escassa presencia d'aigua, im
prescindible per a tal activitat, i que 
de vegades s'ha de bombejar, salvant 
considerables desnivells. 

L'explotació forestal té una impor
tancia secundaria respecte a les al-
tres activitats, però atès que un tant 
per cent molt élevât de la superficie 
del municipi es troba ocupada pel 
bosc, galrebé totes les finques en 
treuen profit. El pi rojalet apareix a 
les parts mes elevades, i és el mes 
apreciat, mentre el pinassa dona una 
fusta de menys qualitat. 

Pel que fa referencia a les activitats 
économiques, clourem parlant-ne d'u
na de ja desapareguda: la deis mo-
lins fariners, ja que fa temps que han 
aturat Murs activitats, i han estât 
substituïts per les farineres de Sol-
sona. Al municipi de Lladurs tingue-
ren certa importancia, pel fet, es-
mentat abans, que dins el seu terme 
es troben la Ribera Salada i el Car-
dener, proporcionant amb la seva 
aigua la força motriu indispensable 
per a moure les moles. Aprofitant les 
aigües d'aquest darrer r iu, h¡ ha el 
molí de Foix, que juntament amb el 
molí de la Farga, al terme d'Olius, te-
nien una àrea d'influència considera
ble pel gran nombre de masies d'a-
quella zona. D'un cap a l'altre de la 
Ribera Salada n'hi ha sis o set, deis 
quais tres es troben dins deis límits 
del municipi. Dos d'ells son el molí 
de Tingla i el de la Ginebrosa, habi
tats encara avui. Es treu profit de les 
antigües instaHacions i conduccions 
d'aigua, per produír la llum i regar els 
camps deis voltants. 

L'altre, anomenat molí de riu, es 
troba cituat a la capçalera de la Ribe

ra de Canalda, tributària de la Ribera 
Salada, una mica més amunt d'Aigùes 
Juntes. Ja fa molts anys que s'en-
sorrà a causa d'una esllavissada de 
terra que el deixà inutit l i tzat, i que 
colga, a l'interior, un gran nombre de 
sacs de farina. 

El poblament 

Mes que cercar l'origen o l'evolu-
cio del poblament, la nostra intenciô 
és veure algunes caractéristiques i 
problèmes que afecten aquesta zona. 
Tôt i amb aixô, farem un breu esment 
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Paret posterior de can Vitanova. Construc-

ció amb "opus spicatum" o espina de peix, 

que denota una antiguitat secular. Y 

La parroquia de la Llena i el Castellet. Mal-

grat que els camps són trebaliats, els 

habitatges són buits. L'edifici de primer 

terme és I'escola, actualment també 

tancada. «•• yr 

réfèrent a la població en déterminais 
moments de la seva historia. 

Respecte ais inicis del poblament, 
els nostres coneixements de la ma
tèria no ens permeten afirmar res de 
concret, motiu que ens ha obligat a 
recórrer a la bibliografia. Mercès a 
les excavacions dûtes a terme sobre-
tot per Serra i Vilaró (3) , veiem que 
l'ocupació humana d'aquests indrets 
data dels temps prehistòrics. 

Són moites les estacions préhistori
ques a la comarca del Solsonès. No 
hem aprofundit en la recerca de da-
des referents al tema, però n'esmen-
tarem algunes. Gairebé totes les tro-
bailes es localitzen a la zona inferior 
del terme. Foren excavats, els anys 
20, alguns megàlits neolit ics (sépul
cres de fossa), que es troben a les 
pagesies de la Cirera Baixa i la Ca
seta de l'AIzina. Al turò de sant Bar-
tomeu, mes cap a llevant, (un tros 
pertany al municipi d'Olius) al peu 
d'una cinglera, es varen trobar unes 
coves sepulcrals eneolit iques, amb 
molts vestigis de l'home prehistòric, 
corn eines de pedra, metall o sílex, i 
trossos de ceràmica. Totes aqüestes 
romanalles resten al Museu Diocesà 
de Solsona. 

També seguint Serra i Vilaró, po-
dem dir que la capella de Sant Miquel 
de l'AIzina, és construida damunt de 
ruines consistents en parets i sitges 
pre-romanes. 

Les restes més antigües que hem 
trobat, i tenint en compte suposicions 
personáis, es troben a la masia Vila-
nova. En aquest edifici es pot veure 
molt bé, pels diferents tipus de cons-
trucció, tota una sèrie de fases a l'ei-
xamplament de l 'edif ici. A la part més 
velia hi ha una paret, amb la disposi-
ció de les seves pedrés amb la forma 
de l'«opus spicatum» o d'espina de 
peix. 

Aquest és un sistema de construc-
ció, que ja està datât a l'època caro
lingia, i el trobem molt sovint a les 
esglésies pre-romàniques de l'Em-
pordà i del Rosselló, dels segles VII 
i IX. 

El que és segur és que tota aquesta 
zona ja estava poblada a l'època de la 

Reconquesta. com ho demostra la 
presencia de diverses esglesioles o 
Capelles romäniques escampadas pel 
terme. N'hi ha algunes, com Sant Pere 
d'lsanta i la parroquia de la Llena, re-
lativament ben conservades. A Vila-
nova també hi ha una capella románi
ca, pero sense l'absis, que mercés a 
un bisbe de Solsona, avui dia dins de 
les altes jerarquies de l'església es-

panyola, fou ensorrat, i gairebé tota 
la capella va ser transformada, i re-
dui'da a una simple construcció de 
quatre parets amb alguna addició de 
forca mal gust. 

De l'antiga parroquia dels Torrents, 
avui mig enfonsada, només en resten 
del seu estil medieval, l'absis, un tros 
de la volta i un are toral. 

L'època de la «transició demografi-



ca» (produïda a Catalunya a la prime
ra part del segle XIX), se'ns palesa 
aci per la presència de moites cases 
construises llavors, o bé eixamplades 
i que han deixat gravât a molts llocs, 
les dates d'enllestiment d'aquestes 
obres. 

Malgrat les diferents vicissituds 
travessades per la població del muni
cipi al llarg de la seva història, un 
dels fets més importants és el pro
g r e s s i despoblament que veiem 
d'uns trenta anys enea. Les zones dels 
Torrents i Timoneda son les més afec-
tades, sobretot la primera, on, com ja 
hem dit abans, les limitacions impo-
sades pel relleu son moites, l'aïlla-
ment és considérable, I els habitants, 
com diuen ells, «de tortes o a rodo-
lons han anat marxant tots». Aci tro-
bem el fet curies, que la casa situa-
da a més alçada del municipi, l'antic 
hostal del Vent, a 1300 m, es troba 

habitada, però els seus estadants no 
depenen de les activitats agricoles o 
ramaderes com a la resta del munici
p i : hi viu un peó que té cura de la 
carretera de Solsona a Sant Llorenç 
de Morunys, i un bon home que es 
dedica a la venda de rovellons quan 
n'és l'època, i recull herbes medici
náis, també per a vendre, la resta de 
l'any. 

A l'area de Montpol, la gent també 
se'n va, i molts, si hi romanen és per
qué són propietaris de les terres. A 
les zones baixes, els condicionants 
negatius s'atenuen, ja que l'aïllament 
no hi és tan signif icatiu, i els ter-
renys, morfològicament, es suavit-
zen, augmentant la qualitat de les 
terres a mesura que baixem, amb la 
progressiva disminució del estrats de 
materials conglomérats, i la seva 
substitució per capes més fluixes de 
margues i argües, amb la qual cosa 

desapareixen els camps plens de cô-
dols. 

Trobar una casa deshabitada no vol 
dir que l'explotació dels recursos es-
tigui també abandonada, ja que es 
dona un fet, generalitzat en els dar-
rers anys, i és que la gent se'n va a 
viure a Solsona, perô gracies a la 
motorització i mecanització, conti
núen menant les terres de la ciutat 
estant. 

D'un temps ençà, per la manca ge
neral d'aigua a gran part del Solso-
nès, les vores de la Ribera Salada, 
han près un paper de Hoc d'esbarjo 
per a gent que viu a Solsona o a d'al-
tres llocs. A ix i veiem com han anat 
sorgint tota una série de xalets, i fins 
i tot un grup de piscines, d'un cap a 
l'altre del r iu, des del molí de Que-
roi, situât fora dels l imi ts munici
pals, f ins al pont del Clop. 

Per a completar una visió de la pro-
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La Salada I l'antic hostal del Cap del Pía de 

Fttart. Totes dues cases son avui aban-

donades. T 

blemàtica general que afecta molt di-
rectament el tarannà d' aquesta 
gent, farem esment d'alguns problè
mes de tipus social. 

Les zones mes allunyades, son les 
que mes se'n ressenten, sobretot en 
l'aspecte de l'electrlcitat, ja que a les 
pagesies mes apartades deis sectors 
de Montpol i els Torrents no hi arriba, 
i han de fer-se la llum amb motorets 
alimentats mitjançant bateries, i fins 
i tot, en alguna casa util itzen bombo
nes de buta. 

Respecte a l'aigua, la manca és ge
neralizada, llevant de les vores deis 
rius. Normalment s'abasten d'algun 
pou o font proper a la masia, encara 
que moites vegades es presenten pro
blèmes d'ordre tècnic, perqué cal 
captar aigües poc abundants i sovint 

intermitents, situades a considerable 
distancia. L'eixutesa d'aquest darrer 
estiu ha ocasionat seriosos problèmes 
a mes duna casa. El que s'ha fet en 
alguns llocs és bastir uns dipósits o 
cisternes prou grans per emmagatze-
mar-la quan no calgul fer-la servir. 
També hem trobat algunes masies 
que aprofiten l'aigua de la pluja, re-
collint-la mitjançat tota una serie de 
canalons situats a les comises deis 
teulats i que condueixen l'aigua en 
una cisterna. 

Al municipi funcionen tres escoles, 
i son tancades les de Timoneda i Vi-
lanova. A les de Lladurs i Montpol hi 
puja cada dia la mestra des de Sol-
sona, i a la Llena, encara que l'edifici 
destinât a tal f i roman tancat, es dona 
classe a la Serra de Dalt, situada a 

prop, on viu la mestra. Atès que l'ha
bitat és dispers, el problema que se'ls 
presenta a molts nens en viure allu-
nyats de les corresponents escoles 
es soluciona mitjanament per la con-
cessió d'una beca a tot aquell que vis-
qui a mes d'una hora de camí de l'es-
cola, que els permet d'estar-se a Sol-
sona de dilluns a divendres. 

Hem prêtés, amb tot el que hem 
exposât (mes amunt), donar a co-
néixer, encara que d'una forma gene
ral i molt peí damunt, aquest tros del 
Solsonès, una de les comarques obli-
dades per molts deis qui vivim a les 
ciutats, allunyats d'uns problèmes 
que gairebé desconeixem perqué no 
ens afecten directament, pero que 
sentim com a propis tots els que de 
debô estimem la nostra terra. 



Rallye CAI, CAF, CEC Tenda dels controis, mig colgada per la 

neu, en piena gelerà de l'Aneto. • 

Com estava previst, entre els dies 
16, 17 i 18 d'abril va celebrar-se el 
Rallye d'Esquí, vint-i-setena edició de 
la tradicional prova que anualment 
organitzen els clubs Alpino Italiano i 
Alpin Français i que aquesta vegada 
va èsser oferta al nostre carree per 
tal de collaborar al festejament del 
Centenari. 

Una prova d'aquesta importancia, 
almenys per a nosatres, va obligar a 
uns treballs de plantejament i orga-
nització molt llargs. L'hivern de 1974 
i 1975, establerts en principi els re-
correguts i malgrat conèixer-los ja de 
temps, van fer-se mes d'una vegada. 
A l'estiu del 75 es treballava al refugi 
de la Renclusa en unes obres urgents 
de millorament i la tardor, abans de 
les primeres neus, va èsser proveït 
de tot allò necessari i conservable. 
En aquest mateix any 76, a pie hivern, 
l'equip organitzador pujava quatre ve-
gades al refugi i feia novament tots 
els recorreguts i uns dies abans de 
la prova, un nombres grup acabava de 
proveir-lo especialment de pa i carn, 
i posava en funcionament i no gaire 
fàcilment, l'aigua, la llum i tots els 
servéis. 

Tots aquests treballs donaren el 
seu résultat, i malgrat la concentració 
de més de dues-centes persones, l'or-
ganització i el refugi van funcionar 
sensé problèmes. 

Amb una inscripció de seixanta-dos 
equips, xifra no assolida en altres 
edicions del C.A.I. - C.A.F., la concen
tració el dijous dia 15 a Salardú va 
teñir les seves dif icultáis per la ca-
pacitat limitada del nostre Xalet Juli 
Soler Santaló, superades, pero, gra
des a les faci l i táis i la coHaboració 
de tots els assistents. 

El divendres dia 16 a primera hora, 
els equips van ésser traslladats a la 
boca sud del túnel de Viella i amb un 
temps no gaire ciar, a les set en punt 
del matí es va donar la sortida ais 55 
equips presents. Comengava el Rallye 
i la primera etapa es va pujar per la 
valí de Mulleres fins al seu cim, d'on 

es va passar a la vali de Benasc, 
es va baixar fins als plans d'Aigua-
lluts, per pujar a la Renclusa pel carni 
normal de la pietà. Entremig, el cim 
d'Aigualluts, facultatiu, quedava per 
als qui volien augmentar la seva pun-
tuació. 

A dos quarts de dues de la tarda 
els primers equips ja arribaven a la 
Renclusa. El darrer ho feia a les cine. 

Una tassa de brou calent els reani
mava després de l'esforg de l'ultima 
pujada i tots aquells que aspiraven a 
la medalla d'or, comengaven a ins
tallar les seves tendes al pia davant 
de la Renclusa que ben avlat va con-
vertir-se en una bigarrada nota de 
formes i colors. 

El sopar per a tanta gent, condicio-
nat a la cabuda del menjador del refu
gi, va obligar a fer très torns, però 
amb una bona coo rd inac i entre les 
accidentais serventes i la cuina, va 
donar-se entre les cine i les vuit de 
la tarda. A fora, nevava i ens deixava 
un interrogant per a l'endemà. 

El dissabte dia 17 el de l'etapa clau 
de la prova, va néixer amb un cel 
blau i una muntanya esclatant de neu 
nova. Després d'esmorzar, també a 
torns, a les set es va donar la sortida 
i una hora mes tard els capdavanters 
passaven ja pel coli d'Alba. La Ma-

ladeta, cim facultatiu, amb sol, vent 
i f red, era fet per 29 dels 49 equips 
sortits. El darrer tram de la pujada al 
coli de Corones, després de passar 
pels llacs de Cregüeña i de Corones, 
presentava algunes dif icultáis, dismi-
nuides per unes cordes fixes posades 
pels controis. Neutralitzat el pas de 
Mahoma, per tal d'evitar embussos, 
12 equips van arribar a l 'Aneto; els 
altres, com que no era necessari, bai-
xaven ja directament cap a Aigua-
lluts, mil metres de desnivell i bona 
neu, i, pel collet de la Renclusa, tor-
naven al refugi. El temps havia can-
viat i aquest darrer tram era fet sota 
una nova nevada. 

Un lleuger accident va obligar un 
equip castella a retirar-se i va tornar 
al refugi acompanyat pels servéis de 
la Creu Roja. Un altre equip també va 
retirar-se per ajudar un altre acciden-
tat, aquest no pertanyent al Rallye. 
Tots dos, assistits pels nostres ser-
veis medies, embenats i enguixats, 
van ésser evacuats fàcilment l'ende
mà. 

El vespre va tornar la mateixa tei
na de repartir el sopar en tres torns 
i contra rellotge. A fora, també com 
el dia abans, nevava. 

El darrer dia, diumenge 18, conti
nuava el mal temps fent-nos retar-
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Els participants del Rallye, durant el tra
jéete del segon dia, ascendint del Нас al 
coll de Corones. • 

dar el descens amb el baiard prop de 
dues hores pensant ja en la neutra-
lització del darrer recorregut. Sorto-
sament, mentre sota la neu i el vent 
es feia el descens, el temps va mi-
llorar i ja amb bona vlsibi l i tat, vam 
decidir fer tot el programa. 

El descens, prova difícil i que ne
cessita un bon entrenament d'equip, 
ens va donar exactament les seves 
values. Des de la Renclusa fins a la 
pleta, amb 200 metres de desnivell, 
si no di f íc i l , sí que era un recorregut 
délicat per a fer-lo sense bolear, cosa 
que equival a desqualificar-se El mes 
ràpid va fer-lo en un minut i 49 se-
gons. El mes lent en un quart. 

Després, la pujada al port de la Pi
cada i el descens fins a l'Artiga de 
Lin van èsser ja un passeig. 

Al pia de l'Artiga un conjunt de 
jeeps recollia la gent i els tornava a 
Salardú. Després de dinar, encara que 
el temps tornava a fer de les seves 
i plovía, davant del Xalet va llegir-se 
la classificació final i es repartiren 
medalles i premis. Hi havia Jean Gar-
nier, vice-president del C.A.F.; M. 
Viard, G. Meunier, P. Savigneau i Vi-
Ilard també de l'organització france
sa; S. Bigarella, del C.A.I.; Jordi Pons 
en representado de la Federación 
de Montañismo; Jordi Pessarrodona, 
per la Federado Catalana; Joaquim 
Botil i , président de la Federado Ca
talana d'Esquí, els alcaldes de Viella 
i Salardú; el nostre président Agustí 
Bou i el delegat a Catalunya de la De
legación de Deportes, Francese Pla
tón. 

Es van lliurar les medalles ¡ els pre
mis d'acord amb les classíficacíons ¡ 
el Centre va donar a tots els partici
pants, organitzadors i représentants, 
la medalla del seu Centenari. 

Malgrat petites falles. possible
ment inévitables, el conjunt podem 
considerar-lo satlsfactori. I va ésser 
aconseguit gracies als esforços de 
tôt l'equip organitzador: als controls, 
dormint i aguantant hores en els pas-
sos clau; a l'equip de marcadors que 

el dia abans ja deixava els recorre-
guts perfectament senyalitzats; al 
Grup de Socors de Muntanya de la 
F. C. M., que va aconseguir una con-
nexió per radiotelèfons que en tots 
moments va permetre controlar la 
prova i conèixer la situació de tots 
els equips, i a la Companyia Alpina 
de la Creu Roja, amb els seus servéis 
medics, encarregats de l'assistència 

i evacuado dels accidentats, en 
aquesta ocasió sortosament de poca 
importancia. 

A part, cal esmentar el nostre amie 
Antonio Garié, guarda encarregat de 
la Renclusa i a tot el seu equip, que 
amb un esforç i dedicació sense li
mits, van ésser un dels factors més 
importants per a l'èxit de tot el mun-
tatge. 
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Descens d'un equip amb baiard, en el mo

ment de prendre ta sortida a la Renclusa. 

• 
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tellano E. (Juan J. Hidalgo, Enrique 
Millán, Ángel L. Santamaría). 19. C. Cas
tellano E. (Juan Berlanga, Juan J. Due-
ñaz, Mariano Torres). 20. C. Castellano 
E. (Jerónimo López, Salvador Rivas, Car
los Soria). 21. Peñalara. (Francisco 
Martínez, V. Gramda, Ramón Velasco). 
22. Peñalara. (Hipólito Maeso, Ángel 
García, Rufino López). 23. Sucai. (Er
nesto Wuthrich, A. Mazzarelli, Pierre 
Giacomelli). 24. Sucai. (Roberto Pirro-
ne, Andrea Gíorda, Cario Giordano). 
25. Sucai. (Gabriela Punaro, Mirella Mal-
fatto, Silvia Ferroni). 26. Cai Savona. 
(Andrea Bruzzone, Franco Barbiero, Ro
berto Scala). 27. A.C. Excursionista 
(Agustí Sanábria, Manuel Comas, Ra
món Cot). 28. F. Catalana M. (Joan Ar-
nau, Mateu Navarro, Ferran Casanellas). 

29. F. Catalana M. (Joan Albareda, 
Francesc Estanyol, Miquel A. Martínez). 
30. F. Vasco Navarra. (Félix Bonales, 
Felina Escobedo, Julián Aguinagalde). 
31. CE. Terrassa. (Antonl Bros, Jordi 
Agulló, Jordi Anglés). 32. F. Catalana 
M. (Narcís Serrat, Jacint Verdaguer, 
Josep Prat). 33. C.A. Monaco. (Lucien 
Forfori, Seraphin Maniccia, Paul Martin). 
34. C.A. Monaco. (Raoul Ferret, Chris-

tian Grovetto, Patrick Gambino), 35. Caf 
Pyrenees. (Jean Louis Aranjo, Max Gi-
raud). 36. Caf Pyrenéesfl (André Du-
rand, Jacques Arnoux, Bernard Dorche). 
37. CAF Haut-Jura. (Michel Prost, Frede
ric Laperrière, Frangois Laperrière). 38. 
CAF Haut-Jura. Jean Louissalvatori, An
nie Chongnet, Jean LaPerrière). 39. CAF 
Franche-C. (Gabriel Joly, Frangois Cu
rie, Daniel Croiset). 40. CAF Grenoble. 
(Jean Fantini, Herve Blaise, Philippe 
Bourgeois). 41. CAF Chambery. (Edilio 

Achino, Christian Boiseaux, Roger Fou
cault). 42 CAF Mont-Blanc. (Jacky Duc, 
Denis Carrier, Marc Koch). 43. CAF 
Haut-Rhin. (Guy Ihler, Michel Monin. 
Jacques Monin). 44. CAF Haut-Rhin. 
(Raymon Walter, Henri Vogel, Jeannette 
Sembach). 45. CAF Beifort. (Bernard 
Bellanger, Jean Schyller, Jean Adam). 
46. CAF Beifort. (J. Marc Escoriguel, 
Albert Ihlen, Martine Salomon). 47. CAF 
Maurienne. (Jean Noel Damevin, Gilbert 
Borot, André Durieux). 48. CAF Isère. 
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Acte de Mûrement de las medalles del Rallye 

CAI CAF CEC, a carrée del président 

Agusti Bou. y 

(Monique Grasset, Anne Marie Têtard, 
José Lozano). 49. CAF de la Mure. (Jean 
Paul Zeanon, Marie Jeanne Blanch, 
Christian Charri). 50. CAF Essel. (Jean 
Seguin, Charles Bichet. Frédéric Bux-
torf). 51. CAF Albertville. (Michel Bou
vier, André Dugit-Pinat, Guy Seves-
saand). 52. CAF Albertville. (Danielle 
Bouvier, Ariette Dugit Pinat, A. Seves-
sant(. 53. CAF Saleve. (Pierre Monti, 
Gérard Long, Jean Marie Fesselay). 54. 
CAF. H. Tarentause. (Marc Dollfuss, 
Jean Louis Liegard, Peters Dominique). 
55. CAF Barcellonnette. (François Barto-
li, Jacky Charbonneau, A. Dollguss). 
56. CAF Nice. (Guy Cerrutti, Jacques 
Kieffer, Jacques Oudibert(. 57. CAF 
Hauts Doubs. (Robert Cabot, Michel 
Rolond, Robert Bettinelli). 58. CEC. (Jo-
sep Casanellas, Conrad Blanc, Salvador 
Lfjpez). 59. CAF Belledo. (Antonio Cur-
tabbi, Pierino Maccarinein, Franco La-
franconi). 60. CAF Como. (Ferrucio Sala, 
Barinodeli Giacobe, Antonio Scanziani). 
61. CAF Lourdes-C. (Jacques Arnoux, 
Bernard Dorche, André Durand). 62. CAF 
Sesto S. Giovanni. (Sergio Bigarella, 
Ercole Gervasoni, Silvano Malgrati). 

EQUIPS INSCRITS: 62 

1. a Etapa. Equips sortits: 55. 
Retirats: 5. Classificats: 50. 
2.a Etapa. Equips sortits: 49. 
Retirats: 2. Desqualificats: 5. Classifi

cats: 42. 
3.a Etapa. Equips sortits: 42. 
Classificats: 42. 

CLASS1FICACIÓ FINAL: 

Medalles d'or: 
Equip n. 6: Escuela Militar de Alta 

Montaña 
15: Peña Guara - Osea 
15: Federación Castellana de 

Montañismo 
20: Federación Castellana de 

Montañismo 
23: S.U.C.A.I. - Torino (Italia) 
24: S.U.C.A.I. - Torino (Italia) 
28: Federació Catalana de 

Muntanylsme 
29: Federació Catalana de 

Muntanylsme 
32: Federació Catalana de 

Muntanylsme 
37: C.A.F. - Haut Jura 
39: C.A.F. - Franche Compté 
42: C.A.F. - Mont Blanc 

45: C.A.F. - Belfort 
53: C.A.F. - Saleve 
56. C.A.F. - Niga 
57: C.A.F. - Hauts Doubs 
58: CENTRE EXCURSIONISTA 

DE CATALUNYA 
60: C.A.I. - Como 
62: C.A.I. - Sesto S. Giovanni 

Medalles d'argent: 
Equip n. 1: 

2: 
5: 

I B : 

33: 
43: 
59: 

Grupo de Montaña HOR
MA - Madrid 
CUMBRES - Madrid 
Escuela Militar de Alta 
Montaña 
Federación Aragonesa de 
Montañismo 
Club Alpino Monaco 
C.A.F. - Haut Rhin 
C.A.I. - Belledo 

Medalles de coure: 
Equip n. 10: CUMBRES - Madrid 

11: Grupo de Montaña Tele
fónica - Madrid 

12: Grupo de Montaña Tele
fónica - Madrid 

21: PEÑALARA - Madrid 
22: PEÑALARA - Madrid 
25: S.U.C.A.I. - Torino 
26: C.A.I. - Gengio 

30: Federación Vasco-Navarra 
de Montañismo 

38: C.A.F. - Haut Jura 
44: C.A.F. - Haut Rhin 
46: C.A.F. - Belfort 
49: C.A.F. - De la Mure 
50: C.A.F. - Essel 
52: C.A.F. - Albertville 
55: C.A.F. - Barcelonnette 
61: C.A.F. - LourdesCauterets 

Totals: 
Medalles d'Or: 19 
Medalles d'Argent: 7 
Medalles de Coure: 16 

Altres premis: 
Copa Letarjet: Al millor equip: al n. 20. 
Copa Escuela Militar de Alta Monta

ña: a l'equip núm. 37 pel descens en 
baiard mes rapid. 

Copa Ajuntament de Salardú: a l'equip 
num. 33 per sumar mes anys el con-
junt dels seus components. 

Copa Ajuntament de Viella: a l'equip 
núm. 60, per venir de mes lluny. 

Copa Federació Catalana de Munta-
nyisme: a l'equip núm. 21 per la seva 
ajuda a un accidentât. 

Copa Federació Catalana d'Esqui: a 
l'equip núm. 25, totalment femení. 
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Diari d'un campamen t polemic 
(El XXXV C a m p a m e n t Nac iona l de M u n t a n y a ) 
per J o s e p Abri l i Pinell 

Nota prèvia 

Comentar qualsevol fet o activi-
tat, i en aquest cas un campament, 
en forma de diari, té la particularitat 
que es veu a través dels ulls i, per 
tant, del color, del qui ho explica. Si 
a qui em llegeix ja li està bé que si-
gui aixi , endavant, i que continui' lle-
gint. 

Dissabte, 31 de juliol 

Mai temps. El pitjor que pot passar 
en anar a muntar un campament, és 
que plogui. La dotzena d'organitzadors 
que estem al gran parking de la Va-
queira espérant el jeep-camioneta que 
ha de fer el transport fins a Sabore-
do, tenim la moral als peus. 

Anem descarregant les 5 tones de 
material que el transportista de Bar
celona ens ha deixat. El camió no pot 
continuar, perquè els vuit quilòme-
tres de pista fins a Saboredo no son 
aptes per a aquest vehicle. 

Anem descarregant al damunt de 
fustes, perquè no toquin a terra, les 
pesades cistelles amb les tendes 
grans, la cuina i les taules, que ha 
comprat la Federac i , per enviar cada 
any al Hoc on se celebra aquest cam
pament. 

Grans plafons de fusta per a mun
tar latrines, rètols, eines i queviures 
per a alimentar un regiment. Pots de 
verdures, Met, v i , sucre, melmelades, 
etc., etc. Material per a installar fonts 
d'aigua, sacs amb tendes, caixes, 
pals, cadires, cordes, què sé jo! 

El jeep d'un pintor que té la bona 
fe de fer-nos el transport, és un ve
hicle ideal. A l t d'eixos, fa que, per 
dolent que sigui el carni, i aquest ho 
és molt, no toqui mai a terra de sota. 
Pot carregar de 1500 a 2000 kg. Fa 
très viatges curull de coses, i per tor
na, ens porta a nosaltres, i els nos-
tres estris personals. 

El Hoc escollit per a muntar el cam
pament, és una gran pleta davant el 
torrent del Pigader, al costat de la 
Garona de Ruda, que baixen abundants 
d'aigues netes i bones. 

Anem apilant i tapant amb plastics 
tot el material. 

Muntem una tenda gran on posarem 
després tot el que no es pot mullar, 
i muntem també les tendes dels or-
ganitzadors perquè els que vagin ar-
ribant tinguin Hoc sec on aixoplu-
gar-se. 

Passem sota la pluja set o vuit ho-
res transportant el material d'un Hoc 
a l'altre, i muntant pesades tendes 
que servirán per a l'organització. Tot 
aquest material, al quai caldrà des
prés fer-h¡ reparacions i modificacions 
per a millorar-lo, seria costosíssim de 
comprar cada any, per la quai cosa es 
converteix en una mena de cire, it i
nerant de campament a campament. 

A la nit, anem a les tendes xops i 
esgotats, espérant que demà faci bo. 

Diumenge, 1 d'agost 

Cel tapât, boires, perô de moment 
no plou. 

Només fer-se ciar, comencem a 
muntar tot el que falta, que és molt. 
Començarà a arribar gent, sense pa
rar, i cal tenir-ho tot a punt. 

També els rètols en els dos idio
mes, indicant el Hoc on deixar els 
cotxes, les indicacions de la pista, 
difíci l de trobar a la Vaqueira, els 
llocs dels servéis, organització, etc. 

Hi ha tres equips de recepció-ins-
cripció. Un a la Vaqueira per als qui 
vénen amb autocar o bé els que dei-
xen el cotxe a peu de pista. Un altre, 
per als mes arriscats que pugen fins 
a 2 km del campament, f ins en uns 
prats que fan de camping. I final-
ment un altre al mateix campament, 
per on passa tothom. 

S'ha de dir que una de les nostres 
dèries, és que no hi hagi ni un sol 
vehicle al campament, cosa que s'a-
consegueix no sense, a vegades, ha-
ver-ho de repetir. Fem, perô, una ex-
cepeiô amb l'ambulància de la Creu 
Roja! 

Mitja dotzena de jeeps, tots els que 
hi ha de servei public a la Vall 
d'Aran, aquest diumenge i el proper, 
quedaran a la nostra disposició per 
a fer el transport de les persones i 
les piles de material que cal trans
portar. La pista, sobretot en els dos 
primers quilômetres, és molt estreta, 

i gracies a la tossuderia de molts 
conductors que no volen fer cas de 
les indicacions, arriben a crear uns 
embussos complicats que es desfan 
després de grans dosis de pacièneia i 
espectaculars exhibicions de renées 
i paraules gruixudes. 

Mentre a la tenda de l'organitza
ció la Maria Antonia aconsegueix de 
sobreviure a l'allau de persones que 
van arribant, continua el muntatge de 
les grans tendes i de la cuina. A part 
d'un gran sostre perquè no es mullin 
ni els cuiners ni el menjar, hi posem 
un paravent de Iona tot al voltant, 
magnìfica solució per al vent. Les cui-
nes de butà, incloses també en el ma
terial de la federació, són grans i su-
f icients. 

La tenda per a l'économat és es-
paiosa, amb un lligam de tubs que cal 
muntar primerament i posar-hi la Iona 
després. És còmoda, ampia i pràctica 
d'installar. 

El nostre cap d'installacions, en 
Ventura Batlle, és capaç de desxifrar 
el galimatias de pals i lones, i de tot 
plegat, arribar a muntar unes tendes, 
la cuina; unes taules, i encara li que-
da temps per a installar unes latrines 
que s'ha inventât, amb grans plafons 
de fustes i cortines. Realment hi ha 
gent traçuda, en aquest món! 

Definit ivament el nostre material 
consta dels elements segùents: una 
tenda palau per a l'organització, una 
per a menjador i reunions, una per a 
material, una per a queviures de la 
cuina, una per a l'économat, la cuina, 
i trenta tendes canadenques per a la 
gent de l'organització del campament 
i del Rallye. 

Aviat, però, comencen els problè
mes. 

Ens hem vist en la nécessitât de 
cobrar inscripció als majors de 10 
anys, perquè preveiem unes despeses 
molt grans, i si no ho fem aixi, la part 
econòmica sera un desastre. A can-
vi , donem un servei de transport de 
material gratis, aixi com també dret 
a un àpat extraordinari, part del qual 
ens ve subvencionat. Però aquest és 
un punt polemic, que no cau bé. Són 
només 150 pessetes per persona, i 
uns s'ho prenen bé, però d'altres no 

208 



La gran tenda de l'économat, al campament 

de Saboredo. Y 

tant. Un grup de noies castellanes es 
nega a pagar. Parlo amb elles ¡ no h¡ 
ha manera. Prego que no s'installin 
en el campament. No sé si ho fan, i 
les veig alguna altra vegada voltant 
per allá. Altres taran el viu. No venen 
a inscriure's, planten la tenda a prop 
i s'aprofiten de tots els servéis. Així 
s'installen un parell de para-campa-
ments no inscrits pero participants. 
Aquesta qüestió de les inscripcions 
anirá sortint al llarg de tots els dies. 
Ja ho veurem. 

El camp és, com he dit, molt gran. 
Marquem només uns límits per a Tor-
ganització i els servéis, i després, 
que tothom s'installi allá on vulgui. 
No sé si es fa sempre així, pero h¡ 
ha qui preferiría un campament ben 
arrenglaradet i geométric... 

A la tarda, la quantitat de gent arri-
baja ja és considerable. Muntanyencs 
de tota la península han fet cap a la 
Valí dAran . El temps s'ha anat aguan-
tant tapat. només espurnejant a esto-
nes. 

Amb directius de la Federació par-
lem sobre el costum que h¡ ha de 
fer una inaugurado oficial i aixecar 
les banderes que cada grup porta ex-
pressarnent. 

La veritat és que hauríem volgut 
prescindir d'aquestes cerimónies, 
pero finalment acordem fer-ho. 

Ais voltants de les sis fem la inau
gurado. Bons desigs per a tothom. 

En una corda d'escalada posada en
tre dos país, posem les banderes que 
van donant els participants: de la Fe
deració Catalana, la Federació Caste
llana, UEC, Celtas de Vigo, Avant de 
Xátiva, una de portuguesa, una ikur-
riña, i algunes mes que no recordó. 
Sembla que algú s'ha descuidat la de 
la Federació Espanyola. Bé, com que 
han de venir mes directius, ja la por
taran. 

Mossén Zayas diu la missa en cáta
la, i el pare Prieto, un mossén arago
nés que ha vingut amb un grup de 
nois, la diu al costat, en castellá. 

Ha arribat una gentada considera
ble, que tota l izaran 280 tendes plan-
tades i 760 acampadors procedents 
d'11 federacions, i 96 entitats. 

Dilluns, dia 2 

Fa bon temps. El ànims s'aixe-
quen. 

Tota la gentada famolenca ens ha 
assaltat materialment l'économat i 
gairebé només hi queden els pres-
tatges. Cal fer unes gestions ur
gents, i gracies al jeep de la Creu 
Roja. anem a la Vall a buscar menjar. 

Els assistents han doblat les prévi
sions que, d'acord amb les inscrip
cions, teniem fêtes. Al llarg dels vuit 
dies gastarem entre moites altres 
coses: 

quilos de pa 673 
litres de vi 960 
litres de llet 1164 
ampolles begudes 740 
dotzenes d'ous 252 
pollastres 250 
quilos de fruita 533 
quilos verdures 584 
quilos de patates 200 

Comencen també les excursions 
oficiáis, a carree de Salvador López i 
la seva muller, Margarida Royo. Gra
cies a la simpatia i al coneixement 
de la feina que fan, preparada amb 
diverses visites prèvies, es converti
rán en dos personatges populars en 
el campament. Fa bonic, aquest matí, 

veure'ls sortir cap al pie Sendrosa i 
Pigader amb els 92 inscrits al dar-
rera... 

La comissió organitzadora ens reu-
nim per veure, després d'un parell 
de dies de funcionament, com van les 
coses. Muntern un ampie pía de pro-
veí'ments per no quedar desbordáis 
per la demanda. Un jeep pie de que-
vkires pujará dues vegades al dia. 

Dimarts , dia 3 

Amb temps espléndid comencé el 
18 Rallye d'Alta Muntanya, indos en-
guany dintre del Campament, per tal 
de donar-lo a conèixer als munta
nyencs d'arreu de la península, on no 
es fan aquesta mena d'activitats. La 
bona acollida que té, ho prova el fet 
que la majoria de les inscripcions 
son de clubs de fora de Catalunya. 
A última hora es modifiquen lleuge-
rament els it ineraris i el reglament, 
per tal de fer-lo mes assequible a tots 
aquests nous participants. 

Aquesta activitat fará, també, que 
en el campament sigui mes intens 
l'ambient muntanyenc, ja que per les 
noticies que en teníem, mes aviat 
tendía a convertir-se en un aplec, es-
oecialment atractiu per ais vétérans, 
que l'aprofiten per a retrobar-se cada 
any. Cosa que trobo bé, pero pensó 

209 



que cal aprofitar al màxim el fet de 
trobar-nos a la muntanya, per practi-
car-h¡ intensament el nostre esport 
favori i . 

Els López, per ajudar que les acti-
vitats siguin intenses, van cap ais 
pics de Gerber i Saboredo amb 104 
inscrits. 

Aquesta regió, si bé no és de les 
mes altes del Pirineu, té el gran atrac-
t iu dels Macs, que donen a cada ex-
cursió les agradables sorpreses de 
trobar-ne sovint, acollidors, d'aigües 
fresques i clares. Amb els prats, cu-
rulls de f lors, fan obrir els ulls des-
mesuradament a tants forasters que 
ho veuen per primera vegada. 

Ve un operador de TV per prendre 
unes vistes que després seran passa
des en el programa regional del di-
vendres. Mentre vaig amb eli, em dis
gusta que un foraster em pregunti a 
crits, des de lluny, si l'organització no 
té diners per a comprar una bandera 
espanyola. Sembla que hi ha aigu a 
qui molesta mes del compte que no 
en t inguem. Penso que demà vindran 
mes federatius de Madrid, i no s'hau-
ran oblidat de portar-la. 

Tenlm la visita d'uns pastors que 
guarden els ramats de tota la contra
da. També vénen un caporal de la 
Guardia Civil amb dos números. És 
un noi jove, muntanyenc, i li agrada 
l'ambient. Demà vindrà amb el t inent, 
comandant de la Vali. 

Convoco per a la tarda reunió amb 
tots els delegats i représentants de 
federaclons i entitats. Corn que n'hi 
ha tants, ens apleguem prop de cent 
persones. Demano que parlin clara-
ment sobre totes les questions que 
creguin que cal discutir. I ben bé que 
ho fan! 

Parlen de la sorpresa que han tin-
gut, ja que pensaven trobar una orga
n i z a d o amb mil i un detallets i co-
moditats, i han trobat, contesto jo, 
una volguda austeritat. Evidentment, 
no ha estât la nostra idea, en iniciar 
les tasques d'organització, de compe
tir a perfeccionar i ampliar les ante-
riors organitzacions, sino al contrari, 
retornar a una certa l imitació de mit-
jans, per tal d'accentuar, en canvi, 
l'aspecte muntanyenc. 

El pagament de 150 pessetes d'ins-
cripeiô no ha caigut bé a tothom. 
N'explico àmpliament les raons, que 
sembla que son compreses per una 
gran majoria. 

Torna a sortir, i aixô és repeteix 
com l'ail, la qùestiô de si no hi ha 
bandera espanyola. No es tracta de 
res mes que d'un simple oblit de qui 
l'havia de portar, i quan n'hi hagi una, 
es penjarà. Un grup es cuidarà d'anar 
a Viella a buscar-ne una. 

Altres questions sobre les installa-
dons son discutides i procurem com-
plaure les demandes. 

Al f inal, crée que l'ample diàleg ha 
estât profites. M'ho fa pensar el fet 
que acabem amb fortes estretes de 
mà. Sembla que s'hagln desfet els 
malentesos. 

Dimecres, dia 3 

La tasca dels organitzadors és es-
gotadora. La nit anterior hem anat a 
dormir molt tard a causa de la feina-
da que hi ha per a arrenjar els que-
viures, i a les quatre en Nosàs ja cri-
da: Bon dia, Rallye! 

Efectivament, amb dia esplèndid, 
surten a les 5 cap a Colomers, els 
equips, encara mig adormits, con
tents els nous participants del bon 
résultat del primer dia. 

Seguint un itinerari semblant, els 
56 fans d'en Salva i la Marga, van 
també d'excursiô. Una cosa que em 
meravella cada dia, és veure com sur
ten amb puntualitat cronomètrica, i 
ningû no fa tard. 

A mig matî ens visita el cap de la 
Guàrdia Civil a Viella. Mentre puja ja 
hi ha qui s'encarrega de dir-li que no 
tenim bandera. El t inent és un home 
agradable i obert, que no vol fer 
questiô del que no se n'ha de fer, i 
després d'una estona de conversa, 
quedem que tornarà dissabte per di
nar conjuntament amb tot el campa-
ment. 

Ens visiten també el cap de bom
bers de la Vall, i l 'Agusti Sanàbria, 
del grup de salvaments de muntanya. 

Cap al migdia arriba un grup de fe
deratius de Madrid, al cap dels quais 
hi ha el vice-president, senyor Fer

nando Muñoz, i el senyor Escartin, de 
la Catalana. 

També s'han descuidat la bandera, 
i com que els enviats a Viella a bus
car-ne no la van trobar, hi aniran ells 
personalment l'endemà, per veure 
d'acabar d'una vegada amb aquesta 
qüestió. 

L'économat funciona a pie rendi-
ment. A part l'esglai del primer dia, 
en Ramón Martínez i el seu abnegat 
equip ja no pateixen. No paren en tôt 
el dia, i esperem que tôt plegat ajudi 
a pagar el cost enorme d'un campa-
ment d'aquestes proporcions. 

Per contra, la cuina, amb un mag
nifie pareil de cuiners, té poca feina, 
ja que es venen la meitat deis tí
quets que teníem previstos. Aixô fa 
que el menjar sigui abundant i molt 
bo, tant, que veig que hi ha qui com
pra un tíquet i en mengen dos... 

A l'encarregat de la cuina, Josep 
M. Salvatella, li surt fum del cap pen
sant qué podrà fer per dinar el dis
sabte, amb 600 o 700 excursionistes 
famolencs que voldran menjar... 

L'experiència confirma que cal fer 
només menjar de cuina per a la nit, ja 
que a migdia tothom s'arregla sol o 
bé ha anat d'excursiô. 

La tenda de material, plena de pa
quets i andrômines, serveix també de 
botiga de records, i s'ha venen car-
tel ls, medalles, adhesius i postais. 
Aqüestes es venen com l'aigua, i la 
pintoresca bústia que hem posât, 
esta cada dia plena de postais escri-
tes que enviem a correus a Salardú. 
L'emperador d'aquest maremàgnum 
de material és en Josep M. Romero, 
que se'ns destapa com l'home capaç 
de trobar l ' impossible, i d'anar a 
qualsevol Hoc, per tal de trobar el que 
li demanes. 

A la tarda i passejant pel campa-
ment, m'arribo en un grup nombres 
on hi ha uns nois canaris cantant. 
Han inventât una caneó, divertida, de 
crítica del campament. Demano que 
me la cantín, i els dic que ho facin 
també a la nit, en el foc de campa
ment. Primerament sembla com si no 
gosessin, perô finalment diuen que 
sí, que la cantaran. 

Poc pensava jo que aixô hauria de 
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Un moment d'espiai, dedicat al /oc al cam-

pament de Saboredo. • 

portar histories. Lamento no tenir la 
Metra, malgrat que vaig demanar-la, 
per poder-la reproduir aquí, pero reai
ment era una canco divertida i sense 
mes transcendencia que la de tenir 
l'actualitat del moment en qué era 
cantada. 

Total, que un grup es van enfadar 
mentre els altres cantaven una estro
fa i se'n van anar del foc. Va sortir un 
espontani intentant arreglar-ho, pero 
amb tan poca fortuna, que va fer em
pipar un altre grup nombres que tam
bé va abandonar el foc. Tôt plegat va 
acabar com el rosari de l'aurora. Pen
só que de vegades tenim la pell fina, 
en moments en qué l'hauríem de te
nir una mica gruixuda. 

Dijous, dia 5 

Última etapa del Rallye amb temps 
espléndid. La jornada no és gaire Mar
ga, ja que a la tarda es farà el repar-
t iment de premis, i els participants 
que només han vingut peí Rallye tin-
dran temps de retornar a casa. 

L'excursió oficial d'en Salva i la 
Marga va cap al pie de la Llanca (amb 
57 participants) on es troben també 
amb gent del Rallye. 

Sorpresa en el campament. Algú 
ens ha tallat els vents de la tenda-
economat ¡ de la cuina mentre dor-
míem. De 4 a 5 hem sentit sorolls, 
pero costa imaginar que hi hagi gent 
capaç de fer aqüestes bestieses i que 
encara es vulguin dir muntanyenes. 
Ho adobem sense fer-ne mes qües-
tió. Personalment estic disposât a 
plegar el campament si tornen a 
fer-ho. 

Alguns grupets abandonen el cam
pament i hi ha comentaris indicant 
que «está molt polit itzat». S'instal-
len una mica mes lluny, mes avall, 
fent companyia a altres dissidents no 
pagadors d'inscripció. 

Els federatius desplaçats a Viella 
han trobat f inalment una bandera que 
els ha deíxat la Caixa d'Estalvis, i a 
migdia la pengem. Sembla que aixô 
afluixarà tensions. 

Ve a visitar-nos el nostre président 
Agustí Bou, que presidirá també el 
repartiment de premis del Rallye. 

Avui, dia de la Mare de Déu de les 
Neus, és la festa deis bascos, i natu-
ralment, preparen xerinola de la 
grossa. 

Han penjat una corda, i des de 
dalt d'un pi altíssim faran baixar el 
que anomenen «el monigote», fins al 
peu del campament, a l'altra banda 
del r iu. Baixa un d'ells per la corda, 
portant un paraigua obert, imi tado de 
les testes que fan a Vitoria. Després, 
no cal dir-ho, cançons i v i , vi i can
çons. Porten un pal amb una ikurriña, 
i van passejant peí campament. 

Un grup no está conforme amb 
aquesta actitud i les cançons que can
ten (jo no les entenc, perqué les can
ten en base) i em diuen que si no els 
faig callar, abandonen ells el cam
pament. 

Finalment la calma s'imposa, i no 
passa res de gruixut. Ais que canten 
no cal dir-los res. Cansats i alegrets, 
aviat callen. 

És l'hora del repartiment de pre
mis del Rallye. Tôt el campament es 
reuneix en una simpática festa. Parla-
ments deis senyors Muñoz, vice-pre-
sident de la FEM, Bou, président del 
Centre, i Nosàs, director del Rallye. 
Fa goig veure les cares d'alegria deis 
que per primera vegada han partici
pât amb èxit en aquesta prova. Des
prés, en els premis especiáis que es 

donen cada any, grans aplaudiments. 
alguns d'ells per inesperats. 

Donem la medalla del Centenari 
del Centre, al veterà muntanyenc 
Francesc Castelló, de Xàtiva, de 75 
anys, conegut en el campament per 
«l'avi», i que desplega una activitat 
que ja voldrien fer la majoria. Assidu 
a les excursions oficiáis, no se'n perd 
ni una. L'home només va estar preo-
cupat els dos primers dies, quan amb 
els problèmes de queviures no re-
biem prou verdures, i aixô és cosa 
greu per a un vegetaría. 

Acabem l'acte amb una amotiva 
caneó basca, «Adéu, Senyor», que to
ca un noi amb solo de x istu. 

Es diu una missa concelebrada a la 
quai assisteixen, tocant el xistu, gran 
part del grup base. 

A la nit, el foc, torna a estar ani
mât. Cançons i acudits se succeei-
xen un darrera l'altre. Uns quants de 
l'organització vetl lem perqué no surtí 
ningú amb ciris trencats. 

Divendres, dia 6 

Des de fa quatre anys s'organitzen 
en aquests campaments, una excursió 
collectiva que amb el t i tol de «Mar
cha Nacional», consisteix en un re-
corregut unie que cal fer amb un 
temps déterminât, molt suficient. Te-
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nim nou hores per a anar al coll de 
Rateres I tomar-ne ¡ fer el pic si es 
vol. Tots els 105 equips de dues per
sones, sorti ts, es classifiquen. El 
temps, que continua esplèndid, ajuda 
a tenir ganes de sortir del campa-
ment. Vaig amb els últ ims, amb la 
Creu Roja. Baixant del Ratera tenim 
temps suficient per a banyar-nos a 
l'estany gran de Saboredo, en una al-
gua tan clara corn freda. Ha estât una 
jornada agradable, relaxada, cosa que 
em confirma que en els campaments 
és vital l'activitat muntanyenca. Cap 
confl icte no vindrà de part dels qui, 
cansats de trescar pels cims, bus
quen en el campament només un Hoc 
de repos i recer per a la nit. 

Els amies de la Creu Roja comen-
cen a plegar les installacions de radio. 
Un nombres equip, amb el metge Al
bert Biete, han portât una activitat ex
traordinaria durant tots els dies. Si-
tuant-se en els llocs estratègics du
rant el Rallye, anant a les sortides 

•oficiáis, fent de controls en cims, i 
lligant-ho tôt per radio, han vetllat 
per la salut de tothom. No hi ha hagut 
afortunadament cap accident, perô el 
metge ha estât ben soll icitât, ja que 
s'han atès, entre assistèneies i con
sultes, mes de 100 persones. 

L'unie esglai el vam tenir el dia en 
que uns escaladors gallees, en no in
formar a ningú del seu retorn al ves-
pre, van mobilitzar tôt l'aparell de sal-
vament, I l'endemà, quan ja els anà-
vem a buscar, va resultar que eren 
a la tenda, dormint tranquillament. 

La Companyia Alpina, amb homes i 
mitjans adéquats, ha de ser un com
plément indispensable en les activi-
tats que apleguen un nombre consi
derable d'assistents. 

La reunió que acostumem a fer a la 
nit el comité organitzador, té avui per 
tema central, el dinar collectiu de 
demà. Ja se n'han anat uns quants 
grups, especialment alguns dels que 
vluen lluny, perô encara serem 500 
persones a l'àpat. 

Donarem uns entremesos ben as-
sort i ts, després pollastre amb samfai-
na que ja han préparât avui els cui-
ners, I macedônia de fruita. Hem com-
prat també vi abundant, i unes cal-

xes de xampany. Cal un equip nom
bres i ben organitzat perqué tothom 
tingui dinar i sensé esperes gaire Mar
gues. 

Mentre discutim aqüestes ques
tions, a la tenda-menjador, sentim al 
foc de camp corn la gent canta i r iu, 
amb els acudits deis improvisáis ac-
tors. . . 

Dissabte, dia 7 

Encara hi ha uns excursionistes 
irreductibles que demanen una nova 
excursió a en Salva i la Marga. Van 
al Sendrosa de Son, procurant ser de 
tornada a l'hora del dinar. 

En el campament abans de dinar, 
es fa l'acte de clausura. Presideixen 
els senyors Muñoz, Bou i Escartin, i 
jo com a director. Desitgem que hagi 
estât agradable a tothom, i esperem 
retrobar-nos un altre any. Donaría 
aquest campament per bo, si hagués 
servit per encarrilar-lo cap a una me
nor complexitat organitzativa i a do
nar mes importancia a l'activitat mun
tanyenca. 

Baixem les banderes, i seguida-
ment comença el dinar. Una gran cua 
de 500 persones es forma a la cuina 
per anar recollint els plats pel siste
ma d'autoservei, ja que d'altra mane
ra seria impossible, i així, amb rela-
tivament poca estona, queda tothom 
servit. El menjar hi és abundant, i 
tothom s'atipa de valent. L'ambient 
és alegre, de festa, i el gran picnic es 
fa sota l'agradable ombra dels arbres, 
a l'altre costai del r iu, on l'herba és 
verda, fresca i acollidora. 

Els canaris de Santa Cruz de la Pal
ma han tingut el bonic detall de re
galar-nos uns cigars amb les anelles 
que diuen «Centenario del Centre Ex
cursionista de Catalunya», però obrir 
les capses i desaparéixer sota un nú-
vol de pressumptes fumadors, és 
qüestió de segons. 

Alguns grups ja se'n van després 
de dinar, però la majoria ho farà ren
derne al mati . 

Asseguts en una rotllana, una nom-
brosa colla de nois i noies bascos i 
catalans, participen en una mena de 
competició coral, on surten totes les 

cançons, des de les mes classiques 
fins a les mes actuals. 

A la part alta del campament, un 
grup de Leon s'ha mantingut al marge 
perqué no van voler pagar la inscrip-
ció. Perô un gran cartell amb el nom 
de l'entitat, ens relaciona, almenys vi-
sualment. Tenen un grup electrogen 
amb el quai fan anar tota mena d'apa-
rells reproductors de so. El cap d'ells, 
finalitzat el dinar, ve a trobar-nos un 
moment en qué el t inent de la Guar
dia Civil i jo estem sols parlant, i, 
ben original, vol explicar-li que hem 
estât molts dies sense bandera. Di-
plomàticament se l'envia a prendre 
l'aire, que alla dalt és fresquet. 

Cap al tard, mentre uns grups dis-
cuteixen i paeixen tranquillament. i 
altres fan jocs i xerinola, es diu la 
missa de comiat, separadament en 
cátala i castellà, per després tots 
junts fer una pregaría I l'homilia con-
juntament. Mossèn Zayas, en una in
téressant homilía, reflexiona des d'un 
punt de vista cristià, sobre aquests 
dies passats al campament, i subrat-
lla amb força la nécessitât d'apren-
dre a acceptar-nos tal com som, amb 
les nostres diferencies. I com cal un 
aprenentatge de convivencia, per al 
futur dels pobles peninsulars. 

A la nit, en el foc, se serveix un 
tipie vi eau arañes (vi barrejat amb 
fruita i cremat) que han préparât els 
cuiners aranesos. Ha sorti t excellent, 
i els 150 litres no tarden a desapa
réixer. No cal dir com aquest entrant 
prepara l'auditori per al foc de camp, 
i les cançons i acudits surten amb 
fluïdesa. 

La nit serena, la bella nit estelada 
del Pirineu, és testimoni d'un nodrit 
grup de muntanyencs que aprenen a 
entendre's i a viure junts. Potser cal 
trobar primerament les dif icultáis per 
gaudir després mes plenament, de 
l'amistat i l'acceptació mutua. 

En la profunditat de la foscor, s'ani-
ran apagant les veus, i el silenci net, 
sense rancor, omplirà les tendes. 

Diumenge, dia 8 

Intensa activitat pertot arreu. A 
mig matí a penes queden tendes des-

212 



Visió de conjunt de t'escampall de tendes 

que constituien el XXXV Campament Na

cional de Muntanya, instal.lat a la valí de 

Saboredo. • 

plegades, molt issims acampadors han 
marxat a peu, per la quai cosa els 
jeeps que han arribat a primera hora 
no tenen gaire feina. 

A la tarda només en Raùl, el jeep 
que ens ha fet tôt el transport durant 
els dies del campament, té algun viat-
ge a fer. 

Els organitzadors tenim una feina-
da a preparar el material per baixar-lo 
al parking de la Vaqueira. Caldrà po-
sar-lo a peu de pista i l'endemà carre-
gar-lo a la furgoneta. És molt mes rà-
pid plegar la cuina i tendes, i a la tar
da ho tenim pràcticament tôt llest. 

He demanat als acampadors que el 
millor elogi que podrien fer-nos séria 
que deixéssim el prat de manera que 
ningun conegués on havien acampat 
800 persones. En gênerai s'ha t ingut 
cura de les deixalles, pero amb una 
nombrosa colla de nois, recorrem el 
campament de punta à punta per dei-
xar-lo ben net. Les deixalles s'han 
anat baixant del campament. i l 'ûltim 
dia, acumulats uns quants centenars 
de qullos, les cremem en un Hoc dis
cret, expressament préparât. 

Aquests problèmes de les deixa
lles, i d'altres de mes greus encara, 
que pateix la Vall d'Aran, a causa de 
l'anàrquic creixement que Testa trans
formant ràpidament, no hem volgut 
que passessin per ait a tots els mun-
tanyencs que ens han visitât, i hem 
préparât un document sobre aquestes 

questions, que hem donat a firmar als 
acampadors, i que sera enviât al rei i 
autoritats responsables. Que sigui 
una contribucié mes a la gran tasca 
coHectiva que ens espéra de salvar 
el medi natural del nostre pais, tan 
mal tractât. 

Dilluns, dia 9 

I perquè el campament acabi en 
cap-i-cua, l 'ûlt im dia també plou, igual 

que el primer. Tot el material és car-
regat al jeep, i del jeep al camió que 
el dura a Barcelona. 

Una gran sensació de descans ens 
emplena als organitzadors, que en el 
gran parking de la Vaqueira veiem 
com s'allunya amb tota la cárrega. 

Després, l'aigua tebiona deis banys 
d'Arties, ens retornará la frescor i 
l'humor, i tornarem a veure la Vall 
d'Aran, resplendent de verdor, amb 
ulls nous i alegres. 
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S. O. S. Vali d'Aran 
L'obsessió per t'apartament també ha arri-

bat a la Vali d'Aran, amb els seus funestos 

résultats. • 

Aquest any 1976 el Centre Excur
sionista de Catalunya ha tingut cura 
de. l'organització del Campament 
Nacional de Muntanya a la regió de 
Saburedo, activitat de que es dona 
compte en aquest mateix número 
de la revista. 

En aquests campaments s'aple-
guen excursionistes d'arreu de la 
Península i de les liles. Ja que. es 
feia a la Valí d'Aran, lloc privilégiât 
per la seva bellesa, i com a tal ob-
jectiu cobejat per tota mena d'es-
peculacions i maltractes écologies, 
vam creure intéressant de fer un es-
crit per tal de donar a conèixer 
aquesta problemática a tots els que 
convivien amb nosaltres; i poste-
riorment a tots els preocupats per 
la degradado de la Naturalesa, de
gradado que pot passar de vegades 
desapercebuda per a una gran part 
deis habituais visitants de la valí i 
per a molts deis que hi viuen. 

Aquest document, bàsicament re-
sum d'una ponencia de l'arquitecte 
Balcells Gorina, un home enamorat 
de la valí d'Aran, l'ha signât un 
nombre considerable d'assistents al 
Campament i ha estât lliurat des-
prés a les autoritats responsables 
de la «provincia» de Lleida, baúles 
de la Valí d'Aran, i a tots els mit-
jans d'informació. 

Els sotasignats, que assisteixen 
al XXXV Campament Nacional de 
Muntanya, s'adhereixen a l'escrit que, 
davant l'anárquic creixement que es 
produeix a la Valí d'Aran, ha elaborat 
el Centre Excursionista de Catalunya. 
Cal consignar la dedicació del Centre 
a la Valí d'Aran amb les guies de Juli 
Soler i Santaló (ampliada després 
per Lluís Estasen i Albert Oliveras), 
la d'Agustí Jolis i M. Antonia Simó, 
i la participació d'esquiadors per a do
nar a conéixer Tesqui a la gent de la 
Valí mitjancant Texpedició patrocina
da per la Mancomunitat de Catalunya. 

La Valí d'Aran, única valí pirinenca 
catalana de vessant atlàntic, ofereix 
un clima que afavorit pels vents hu-
mits de ponent, manté unes caracté
ristiques de vegetació i humitat ex
traordinarios. 

Amb 20.000 Ha. de bosc, abundan
cia de prats d'altura i de prats natu-
rals esglaonats al fons de la valí, Tes-
tabliment huma es realitzà sobre una 
sólida base ramadera i forestal i se 
situa seguint el curs del r iu, a regu-
lars distancies determinades per la 
feina ais camps i ais mitjans d'accès. 

Aquest escenari ha estât treballat 
subti lment per l'home durant segles, 
i el paisatge l'han constituït tres élé
ments bàsics que es relacionen sen
sé interferir-se: bosc, prat i poblé. 
L'ordenació d'aquests éléments en un 
conjunt harmonie se'ns ofereix en tota 
la llargada de Teix natural de la val!, 
el riu Garona; i els boscos, prats i 
pobles se sitúen segons la topografía, 
I'altitud, i l'assolellament, al lloc pré
cis i perfectament délimitât. 

La valí, i les alcades van mantenir 
la seva virginitat fins als principis 
dels anys 60. A partir d'aleshores l'e-
quil ibri de la vida rural començà a 
patir la pressió desmesurada de Tau-
tomôbi l , la invasió del consum com a 

derivat natural de Tesqui, l'obsessió 
per l'apartament i, naturalment, per la 
figura del «promotor». La planificació 
no apareix per enlloc, i sorgeixen els 
apartaments de terrassa i barana. Hi 
ha singulars excepcions, conegudes i 
publicades, que demostren una vega
da mes la validesa de la vertadera ar
quitectura. 

Els desastres comesos per aquesta 
mostra d'insensibil i tat son ja irrepara
bles. Comencé l 'Administració amb 
els edificis de les Escoles Publiques, 
prodigi de manca d'integració formal 
amb el poblé el qual serveixen; i amb 
el Parador de Viella, un exemple ciar 
del que pot passar quan es projecta a 
una distancia de 700 Km. 

Viella és un caos urbanístic, els edi
ficis de mes de sis plantes en pie 
centre urbà aixafen els que ja exis-
tien i amplis blocs tanquen tota visió 
de paisatge. 

L'edifici del «parking» de la Vaquei-
ra ens hauria d'avergonyir, i els enor
mes blocs d'apartaments que destruei-
xen l'equilibri de la part alta de la 
vali suposen, a mes, un greu proble
ma de contaminació a tots els nivells. 

La carretera constitueix la via nor
mal des d'on el visitant contempla el 
paisatge on cada poblé de la val! se'ns 
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Els monstruosos blocs d'aparcament de la 

Vaqueira, I els devessalls d'enderrocs, in

digne atemptat contra el paisatge. Y 

presenta com una unitat formal, re
sultai d'una escala de volums. L'itine
rari, dones, no ha d'esdevenir una con
tinua pantalla d'edificacions que ama
guen el paisatge i els pobles que que
den al darrera. L'exemple d'Andorra és 
una mostra del que cal evitar. 

La imatge característica del paisat
ge entre els diversos nuclis de pobla-
ció —prats esglaonats, cledes i fei-
xes— ha d'ésser també protegida. Cal 
defugir totalment la temptació de la 
ciutat-jardí, propia d'altres paratges o 
d imes . Convertir els vessants del Ga-
rona en una successió d'urbanitza-
cions fóra una monstruositat. 

La florida d'estacions d'esquí per 
tot el Pirineu amb la inevitable conse-
qüéncia deis apartaments, sense una 
planif icado racional d'emplacament 

que els situi allunyats deis nuclis pri-
mit ius, sembla obéir, de moment, no-
més a l'espontània inventiva deis pro-
motors particulars. 

Tampoc no creiem que sigui un bé 
indiscutible el procès de privatització 
de grans àrees de muntanya, fins i tot 
admetent I'interés social de la practi
ca de l'esport. 

D'altra banda, l'explotació deis re
cursos hidroelèctrics de la Valí d'Aran 
ha desfigurat considérablement l'en-
torn deis seus llacs verges amb les 
preses, i ha deixat les restes del ma
terial de les obres escampáis per la 
muntanya, alhora que ha convertit el 
Garona en un riu migrât. 

Cal controlar també les tallades del 
bosc a fi d'evitar les intervencions 
irresponsables i s'hauria de donar 

publicitat a les xifres d'explotació 
previstes per als pròxims anys, i a 
les condicions tècniques i control de 
les taies objecte de c o n c e s s i . 

La proliferació de pistes turistiques 
que després son abandonades consti-
tueixen un perjudici irréparable a la 
cobertura vegetai, produint-hi érosions 
irréversibles. S'ha de preservar tam-
bé, sigui com sigui, el Pia de Béret, 
extraordinari indret de pastura, tan 
vinculat a la Vali d'Aran, amenaçat 
per l'especulació per tal d'installar-hi 
un «heli-port». 

No comprenem tampoc el criteri 
d'ICONA, que moites vegades sem
bla confondre allò que hauria d'ésser 
un pare naturai, amb un pare urbà, 
pie de camins, bancs i miradors. 

Resulta, però, évident que no po-
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dem pas aturar-nos en un somni me
dieval. La civil ització agrícola cedeix 
davant el turisme, el comerç ¡ el trà-
fec general. Però eis habitants de la 
Vali teñen tot el dret. dret préfèrent, 
als beneficis de tot ordre que poden 
esperar-se del canvi general de con-
dicionants. i a la seva intervenció en 
la redacció de qualsevol Pia. Però no 
a la ceguesa del guany immédiat. 
Perqué la destrucció del paisatge és 
riquesa que se'ls roba, i després d'un 
rapid benefici no queda més que ci
ment i aglomeració, i una trista me-
langia d'aliò que fou o podía haver 
estât. Eis aranesos han de fer seva la 
preocupació per la defensa de la Vali, 
que és un immens valor heretat a 
través deis segles; i han de collabo
rar a la racionalització del seu desen-
volupament. Hauríen de triar, d'entre 
ells, eis més capacitáis per a una ges
tio responsable, ja que sí no, conti
nuaran essent uns purs comparses 
de les especulacions que es mouen 
des de lluny. Restaran al marge de 
les décisions que reestructuren la 
Vali, només ocupats a fer feines se
cundarles en eis comerços, hôtels o 
estacions d'esqui. 

La promocíó turística ¡ el creixe-
ment economic no hauríen d'estar en 
contradicció amb la conservac i del 
paisatge i amb la preservado del pa
trimoni cultural ¡ a r t i s t i , però la 
imatge deis vells pobles del mar con-
traposats a la inqual i f iab le realitat 
de la Costa Brava, résultat d'una pro-
moció turística totalment desafortu
nada, és un exemple que convé defu-
gir per sobre de tot. 

L'amplitud d'espai de la Vali d'Aran 
i eis problèmes tan complexos que 
s'hi plantegen no admeten altra solu-
ció que un Pía d 'Ordenac i Comarcal 
apte per a tota la Valí que permeti 
després, d i s d'una v i s i unitària, la 
redacció d'altres Plans Especiáis de 
Protecció en el nombre que siguin 
necessaris. 

Demanem, per tant, l'inici urgent 

dels estudis que portin a aquesta fina-
litat. Mentrestant, preguem que es 
posin en vigor immédiat unes normes 
subsidiaries minimes que es podrien 
redactar en el curs d'unes setmanes. 

Amb aixó potser podríem coHaborar 
a aturar el caos actual a la Valí d'A
ran, i a inicíar-hi un procés més ra
cional. 

Agost, 1976. 
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9 (Anna Borbonet) 

El Montsec de Rubies (1677 m), a prop de Santa Lis, és 
un bon exponent del paisatge dels Prepirineus. Capes 
molt gruixudes de calcáries mesnzoiques alternen amb 
alguns estrats argilosos mes tendres formant replans, ocu-
pats per la vegetado, que separen les calcáries encin-
glerades. 

10 

representen translacions de l'ordre d'alguna desena 

de quilômetres. A l'altra banda del Pirineu axial, també 

se n'hi troben d'esllavissats cap al nord. De manera 

que restructura transversal del Pirineu ofereix una 

11 (Oriol Riba) 

Les serres dels Bastets i de Busa vistes des del tossal de 
la Vall-Llonga. Massa imponent dels conglomérats margi
nals de la Depressiô Central Catalana adossada als pri
mers contralorts del Pre-pirineu. Les capes de conglomé
rats de Bastets, alternant amb nivells mes tendres, sobre-
passen la verticalitat, i, cap al sud (a la dreta de la foto-
grafia), esdevenen progressivement mes prdximes a l'ho-
ritzontal, donant Hoc ai sinclinal de Busa envoltat per una 
cinglera formada pels mateixos materials elastics. El riii 
Cardener, profundament encaixonat, fendeix normalment 
les capes en successius engorjats. 

12 Milan Sanz) 

Una altra visió de la serra dels Bastets amb el poble de 
Sant Llorenç de Morunys al fons. L'alternança de les capes 
es fa ben palesa gracies a l'accio erosiva de les aiguës, 
conferint al conjunt del relleu l'aspecte dentegat de diver
ses serres parallèles. Vegeu Can Très Serres arrecerada 
dels vents del nord contra una paret vertical. 

marcada simetría estructural: El Pirineu Axial aixecat 

i comprimit ; part de la cobertora s'ha corregut pels 

flancs d'aquest enorme bombament, tôt plegant-se i 

descendint per ambdós flancs. Aquests esllavissa-

ments han estât afavorits gracies a la presencia de 

nivells lubricants com son les argiles i guixos prô-

Ssquema cartográfic de les grans subdivtsions estructuráis dels Pmneus, 
segons (ñattauer, Seguret i HenryJ.amb la posad dels tres tans tectdnics. 
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13 (Josep Uaudô) 

El congost de Mont-rebei (o de Bon-remei), obert per la 
Noguera Ribagorçana dins les calcàries cretèciques del 
Montsec, és sens dubte el mes impressionant de tots els 
Pirineus catalans i, a causa de la gran estretor de l'esvo-
ranc, és l'exemple mes bo d'una vall fluvial sobre-imposada. 
Vegeu el bussament dels estrats aiguës amunt. Fins a 
l'any 1924 no hi fou obert a cops de pic el relleix a mig 
aire de l'espadat pel quai passa el cami que estalvia una 
fatigosa escalada pel Montsec i abreuja les distàncies. 

xims a la base del Secundari. Les grans fai les degu-
des a la compressici dins el gran conjunt pirinenc 
adopten la forma d'un ventali gegantî que revela un 
encongiment important de l'escorça terrestre. 

Un cop clos aquest procès d'edificació de la cadena 
pirinenca, dins un estil de plegament que podem qua
lif icar d'alpi, és quan comencen a intervenir els agents 
erosius que transformaren a poc a poc, en el transcurs 
de fases diferents, la morfologia pirinenca fins a Tes
tât actual del relleu. 

Històricament, Tetapa de plegament del Pirineu es 
clou ara fa uns vint-i-cinc milions d'anys; és a dir, en 
el passatge del période Oligocè al Miocè. 

Les serralades estructurades durant les diferents 
fases de plegament són atacades intensament per l'e
rosiô f luvial la quai transporta masses énormes de 

conglomérats que es dipositen al peu del muntanyam 
amb una tendència a recobrir-lo, a fossil itzar-lo. Es 
tracta dels conglomérats de tipus montserrati que tro-
bem a les serres de Llaràs, del Boumort, de Sis, de 
Busa i de Bastets, de la Quar, etc. pertanyents a l'Eocè 
superior i a l'Oligocè. Els rius pirinencs tendeixen per 
aquesta raô a davallar per la linia de màxim pendent, 
és a dir, de nord a sud. I per l'efecte d'un descens 
notable de llur nlveil de base, l'erosiô lineal de cada 
riu va entallant a рос a poc els engorjats t ipics del Pre-
pir ineu. Aixf s'establiren i es fixaren els grans troncs 
fluvials, corn l'Isàvena, les dues Nogueres, el Segre, 
el Cardener i Llobregat i l 'Ait Ter. Aquest fenomen 
d'encaixament progressiu de la xarxa f luvial, fet a 
partir d'un recobriment sedimentari que fossil i tza un 
substrat a vegades plegat i constituït per roques molt 
dures, s'anomena sobre-imposiciô о epigènesi. L'en-
gorjament pot ésser d'uns quants centenars de mè
tres, generalment dins les calcàries compactes о els 
conglomérats massius. A voltes la fibla no permet el 
pas dels camins, essent-ne l'amplària solament d'uns 
pocs mètres, corn passa a l'engorjat de Montrebei, a 
la Noguera Ribagorçana obert dins les calcàries del 
Montsec. Recordem-ne d'altres com els dels Très 
Ponts i de Camarasa en el Segre; els de Terradets 
i Collegats a la Noguera Pallaresa; el de Sopeira I el 
de Pinyana a la Noguera Ribagorçana; el de Seira a 
l'Éssera. 

L'erosiô de les aiguës corrents tendeix a desbastar 
la roca mes tendra (argiles, margues, gresos mal ci-
mentats, etc.) , tôt deixant les altres mes dures i 
cohérents (calcàries, dolomies, conglomérats i gresos 
ben cimentats, el granit, etc.) que es desgasten infi-
nitament mes a рос a poc. Es tracta de l'erosiô dife-
rencial que posa en relleu sobresortint les capes mes 
dures, mentre que les valls dels afluents tr ibutaris 
dels grans collectors nord-sud han estât buidades se-
guint la direcciô de les capes mes tendres, sovint mes 
amples que les valls principale. A ix i és com s'élabora 

Ни L 

14 (Ed. Aedos) 

M émet dels Banys (Confient), panoramica presa des de 
Sant Marti del Canigô. Cal remarcar-hi la superficie d'ero-
siô molt inclinada que talla els serrats que es veuen a se-
gon terme. Al fons a la dreta s'hi albiren les muntanyes 
del Fenollet. 
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15 (J. Nuet Badia) 

La panoràmica entre el Taga (2035 m) (a l'esquerra) i els 
sénats de Sant Amane (centre) (1854 m) i el turo de Co-
rones ens ofereix una visió del muntanyam pertanyent als 
Pre-pirineus del Ripollès (prop de Campdevànol) i en con
tacte amb els Pirineus axials. El Taga, que pertany a ter-
renys paleozoics, llicorelles i algunes calcàries, està molt 
recobert per les pastures i ofereix vessants homogenis. 
El contacte (allât amb els terrenys terciaris passa pel coli 
de Jou, que el separa la serra de Sant Amanç, format per 
calcàries i margues molt replegades que destaquen viva-
ment en el relleu. 

un relleu estructural, constituït per comises i rellei-
xos com els que podem contemplar a la serra del 
Cadi i al Montsec en els vessants on l'erosió trenca 
les capes, mentre que a l'altre vessant oposat que 
correspon al dors de la capa, és Mis i regular. Aqües

tes valls secundàries en el Pre-pirineu son genera!-
ment orientades d'est a oest, parallelament als eixos 
de plegament i a les grans dislocacions de la serra-
lada. Son les valls longitudinals que uneixen, a través 
d'amples collades, els troncs principals, per exemple 
el coll de Perves al Pallars o els de Caubet i de Me-
rolla, al Ripollès. En f i , així veiem, dones, com en el 
Pre-pirineu els factors de la morfología son essencial-
ment la naturalesa del rocam i restructura geológica 
adquirida per plegament i fractura. 

En passar al Pirineu axial, constituït per terrenys 
molt antics, plegats i endurits, la morfología esdevé 
essencialment diferent de la que acabem de relatar 
per al Pre-pirineu. Aquesta enorme volta exhumada de 
la seva cobertora de terrenys recents presenta als 
agents erosius del Terciari superior una vasta super
f icie a partir de la qual els rius s'hi encaixen obrint-hi 

16 

Tall geologic de nord a sud per la part oriental del Pre-piri
neu cátala, passant per Llorona (prop de Bassegoda), Beuda 
i Besalú. Observeu els plecs ajaguts del Terciari inferior, 
abocats cap al sud. Entre els nivells 4 i 5 hi ha una super
ficie de desenganxament i d'esllavissament d'uns estrats 
•amb els altres que ha permés aquesta estructura de petits 
mantel Is correguts cap a rnlgjorn. Llegenda 1: Granit, 2: 

(segons A. Estévez) 

Llicorelles o esquists metamòrfics de l'era primaria, 3: 
Gresos i argües roges del Garumnià, base deis terrenys 
terciaris que descansen en discordanza sobre les llicore-
les fortament replegades, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 unitats del Ter
ciari inferior, Paleocè i Eocè: calcàries, margues, gresos 
amb barres de calcàries, 8': Guixos de Beuda. 
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17 (J. M. Sala) 

La vail d'Arinsal (Andorra) des de I'Alt de Coma Pedrosa 
(2946 m). Fons de vail en forma d'obi que fineix, aigües 
amunt, en un circ glacial (no visible a la fotografía). Al 
Ions, la serralada fronterera amb el pais de l'Arieja. arra
nada per la superficie d'erosió dels cims. 

18 (Josep Llaudó) 

La plana de la Cerdanya des d'Odelló. Al fons les crestes 
de la Tosa d'Alp (a ¡'esquerra) i de la sena del Cadi 
(a la dreta). El peu d'aquesta serralada correspon a una 
de les falles mestres que han causat l'enfonsament de la 
fossa del Vallespir-Cerdanya. La presencia d'un forn solar 
acredita una forta insolado durant tot l'any. 

profundes valls en forma de V. Retalls d'aquesta antiga 
superficie son encara observables, per exemple, entre 
el Puigmal i el Canigó, al Campmagre, Pía Guil lem, 
Noucreus, etc. L'erosió remuntant encara no els ha 
esborrat ben bé. A altres indrets, solament és iden
t i f i a b l e unint els cims d'una o diverses carenes mit-

19 (J. Nuet Badia) 

Les cingleres terciares de L'Avenc i del Far dominen els 
relleus intrincáis de les Guilleries. Els replans estructu
ráis, .bussant feblement cap al nord (a /'esquerra), están 
desnivellats per algunes falles paraHeles a la fotografía, 
i están formats per conglomerats i gresos rogencs i les 
calcáries blanques que les forces erosives han retallat en 
penyasegats impressionants. 

jançant una superficie ideal no rígidament plana sino 
suaument bombada. Es el nivell deis cims. o «gipfel-
f lur», deis autors alpins. 

L'encaixament deis rius dins els materials essen-
cialment esquistosos granítics del Pirineu axial, al 
llarg del temps, no s'ha realitzat d'una manera conti
nua donant Hoc a vessants rígids i rect i l inis; sino que 
l'erosió ha actuat amb intensitat diferent segons les 
époques del Tercian superior. I ho ha fet d'acord amb 
aixecaments successius de la massa pirinenca, cada 
un deis quals ha donat Hoc a un rejoveniment de l'e
nergia del relleu i en conseqüéncia a un renovament 
de l'activitat erosiva. Per aquesta rao diversos epici-
cles o cicles d'erosió almenys mes incomplets han 
afaiconat els vessants i el perfi l longitudinal de les 
valls constituint-hi una sèrie de replans, o espatlleres, 
fàci lment observables en arribar a certs nivells. 
Aquest és l'origen d'algunes comes. 

Durant aquest final del Terciari, el Pirineu es va 
veure afectat per algunes fractures importants. A cau
sa d'un sistema de falles orientât de NE a SU, es va 
enfonsar tot un compartiment del nostre Pirineu cau
sant de la fossa de la Cerdanya I del Confient. Per 
altra banda, entre el Ripollès i la Garrotxa, un sistema 
de falles, algunes d'elles de 1500 m de sait, orientât 
de NO a SE, ha creat l'anomenat Sistema Transversai 
Cátala, amb diversos blocs tabulars o basculais, corn 
l'enfonsat d'Olot, o els elevats del Puigsacalm, de les 
serres de Finestres, i del Corb, o el Cabreros. 

Per aquest camp de falles, i ja en pie Quaternari, 
s'hi van ¡njectar les laves que han donat Hoc al vol
canisme olotí. Mes de quaranta boques s'hi han comp
tât, de les quals n'han sorgit diversos corrents ba-
sàltics escolant-se per les valls del Fluvià, del Sert o 
tançant la valí de Bas on es va crear un Mac, avui 
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20 (segons Oriol Riba) 

Mapa de la regió volcánica d'Olot. S'hi destaquen els cons 
volcànics, les grederes mes importants i els corrents de 
lava basáltica que s'escolaren, vora avall (veure les flet-
xes), per les valls deis rius Fluvià, Brugent i Sert. Hi figu
ren numeráis els volcans següents: 1: Volca Montolivet; 
2: V. Montsacopa; 3: V. La Garrinada; 4: Volca o gredera 
de La Canya; 5: V d'Aiguanegra; 6: V. Claperols; 7: V. fía-
passot; 8: V. de Puigdolors o de Puigboters; 9: V. de l'Es-
tany; 10: V. Les Bissaroques: 11: V. de Pújalos; 12: V. de 
Puig de la Garsa; 13: V. de Puigsafont; 14: V. El Croscat; 
15: V. de Puig Astrol. 16: V. de Ca de Bosc, 17: V. de Puig 
de la Costa o Roureda de l'Oli: 18: V. de Santa Margarida; 

19: V. El Torrent: 20: V. de Roca Negra: 21: V. de Puig 
Subía; 22: V. de Can Simó; 23: V. de Sant Jordi o de Plaça 
Ribera; 24: V. de Font Pobra; 25: V. de Cija o de Can Tía; 
26: V. de Puig Jordà; 27: V. Traiter; 28:' V. de Puig Rodó; 
29: V. El Racó; 30: V. de Puigcabriol; 31: V. de Puig Roig 
i 32: V. d'Artigues Roges. 
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21 (Josep Llaudó) 

Vista panoràmica des del Castell de Bas sobre la depressici 
olotina. A primer terme es poden veure els contraforts 
del Puigsacalm, al peu deis quais passa una important 
fractura que ha enfonsat el bloc de la Garrotta respecte 
al del Ripollès. L'extensa plana de Bas, intensament cul
tivada, pertany molt probablement al rebliment d'un estany 
de l'època quaternària, causât per un corrent de lava que 
leu de resclosa naturai del Pluvia, prop d'Olot. A la dreta 
de la panoràmica s'albiren les serres del Corb i de Fines-
tres, ì al mig la ciutat d'Olot, voltada pels turons volcànics. 
A l'horitzó s'hi endevina la silueta del Canigó, i muntanyes 
de la Mare de Déu del Mont. Bon aspeóte deis Pre-pìrineus 
terciaris i bastant plegats dins la Catalunya húmida. 

desaparegut sota els alluvions. Una datació mitjan-

çant mètodes radioactius ha donat per a un dels cur

rents de lava una edat de 110.000 anys, corresponent 

al penûlt lm période glacial del Quaternari. L'home 

del Paleolitic degué presenciar la formació d'aquests 

cons volcànics, de tipus estrombolià, constituas per 

grans masses de greda o «lapilli», i coronats per cra

ters, alguns de perfectament rodons, com els de San

ta Margarida i de Montsacopa. 

Tornant al Pirineu Axial, aquest, en finalitzar l'Era 

Terciària, encara no havia assolit la fesomia que avui 

22 (Anna Borbonet) 

Una vista del volca de Santa Margarida, des de la sena 
del Corb o de Marbolenys. Darrera hi veiem el volca del 
Croscat i al fons la silueta de les muntanyes de la cap-
galera de la valí de Ulerea, presidida peí Canigó nevat. 

23 (Ed. Aedos) 

L'estany de les Bullöses, recrescut per una resclosa, és 
una bona reserva hidroeléctrica per a la plana del Rosselló. 
Estany de sobreexcavació glacial al peu del Carlit (alta 
Cerdanya). Remarqueu a darrer terme el repta glacial i les 
valí s en forma d'obi i els cims arrodonits. 
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24 (Josep Llaudó) 

Panorama des del peu del Besiberri Nord (3014 m), Doble 
Ressalt (Fais Besiberri о Besiberri del Mig, 3002 m), Be
siberri Sud (3030 m] i Pic de Coma-lo-Forno (3032 m). 
Cresta aguda tallada en el granit del Pallars-Ribagorça, 
fragmentât i esquerdat per efecte de la gelada, formant 
les tarteres que davallen cap al cire glacial de la vall de 
Caldes de Boi. 

25 CJ. Nuet Badia) 

El pie de Bastiments o del Gegant (2874 m.) vist des del 
coli de la Marrana. Remarqueu com s'ha deixat sentir l'ac
cio de les geleres quaternàries en formar un petit circ 
glacial que sembla excavat d'un cop de gùbia. A sota i a 
ma dreta del coli se n'inicia un altre de molt més desen-
volupat i baix: el circ d'Ull de Ter. Tot sembla fer pensar 
que els vents de ponent escombraven la neu cap als ves-
sants orientais on s'acumulaven per esdevenir les masses 
de gel, creadores dels circs glacials. El vessant da la coma 
de Freser no té circ glacial. 

ens presenta. Li mancava el retoc imposât per l'acti-
vi tat de les geleres quaternàries. La crisi climàtica de 
principi del Quaternari va crear-hi acumulacions de 
gel reaiment imponents que s'escolaren per totes les 
valls altes pirinenques. El nivell de les neus perpé
tues va descendir als 2200 o 2300 metres als vessants 
meridionals de la serralada, i a uns 1600 o 1800 als 
orientats cap al nord. Llengûes de glaç de 500 me
tres o més de gruixària davallaven lentament f ins als 
700 o 1200 metres abandonant-hi el materials detrìt ics 
que transportaven en forma d'arcs morrènics termi
nais. Quatre périodes freds, interromputs per très de 
força més calorosos (els interglacials) sembla que 
tingueren Hoc al Pirineu, encara que no tots els qui 
ho han estudiat hl estan d'acord. 

L'accio de les geleres damunt el relleu és ben cone-
guda. Per una banda el glaç erosiona i desgasta i grata 
la roca damunt la quai descansa: per altra, transporta 
i diposita en forma de morrenes els sédiments clàs-
t ics arrencats més amunt. Però, el poder erosiu de la 
gèlera depèn de la gruixària i del pes de gel que 
gravita damunt la roca. Per aquesta raó l'erosló sera 
més torta allî on hi hagi acumulació de glaços, com 
passa a les capçaleres de les valls, on es buiden 
dépressions semicirculars en forma de circs, o alIf on 
confluelxen dues o més llengûes de gel. Això dugué a 
la creació de sobre-excavacions en roca dura, separa-
des per llindars rocosos (graus). En desaparèixer la 
gelerà, aquestes cubetes de sobre-excavació esdevin-
gueren els estanys tan coneguts pels excursionlstes 
d'a'ta muntanya. Gairebé tots se situen entre els 2000 
i els 2500 metres d'alt i tud, I una gran part dels que 
s'han conservât f ins ara han estât excavats en el 
granit. La conse rvac i de les altres cubetes o estanys 
formats damunt altres roques, especlalment els es-
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26 (J. Nuet Badia) 

El cire de Peguera, a la val! d'Espot (Pallars Sobirà) és un 
bon exemple de relleu format per les geleres quaterna
ries sobre roca granitica. la quai és molt adient per a 
conservar-hi les cubetes de sobreexcavaciô glacial, i que 
ara s'han transformat en rosaris d'estanys. A primer terme 
es pot veure l'estany Tort de Peguera, i mes enfla l'estany 
Nègre, separats per un llindar roeôs. Al Ions a la dreta 
s'hi retail a el Pic de Mainera (2906 m). 

27 (Josep Lleudo) 

La valí de Salenques (Ribagorca) vista des del coll del ma-
teix nom (2891 m) és un bon exemple d'una vail excavada 
per les geleres quaternaries en forma d'obi (o en U) i en 
roca granítica. A ¡'esquerra el Pic de Feíxant, i al fons el 
massís, també granitic de Besiberri. Observeu com els címs 
que tanquen l'horitzó están englobáis en la superficie deis 
cims. 

quísts o IlicoreHes ha estât mes difíci l en quedar col-
gats pels alluvions fàcilment transportais. Al tres ve-
gades els estanys han estât creats dins els arcs mor-
rènics que han actuat de resclosa natural. 

Els cires glacials situats a les capçaleres de les 
valls, tenen unes parets gairebé verticals que en do
minen els fons aplanáis. L'accíó del gel tendeix a fer 
recular aquesta paret de manera que la d'un cire pot 
arribar a esdevenir adjacent a la d'un o mes cires 
veins. Així és com es formen les crestes i cims pira-
midals dalt de la part mes enlairada del nostre Piri-

28 (J. Nuet Badia) 

Al vessant Sud del Pie de Mainera (2906 m) el granit apa-
reix allisat i brunyit pel pas de les geleres. 

neu. Vegeu-ne bons exemples ais cims de la Malade-
ta, dels cires d'Engolasters o del massís de l'Ait Pa
llars, tots molt ben conservais a causa de la roca 
granítica; en canvi. en el massís del Puigmal. essen-
cialment esquistos ¡, per descomptat. mes baix i mal 
alimentât per la neu, el relleu glacial hi és incipient 
i relativament mal conservât. 

Heus ací el darrer retoc erosiu que ha sofert el 
Píríneu i II ha donat una fesomia totalment alpina. Les 
valls glacials adquireixen la forma en U o de bressol 
a causa de l'accíó del gel sobre tôt el fons de la vall. 
Les petites valls adjacents, a causa de la força ero
siva mes petita. quedaren penjades damunt la princi
pal, son les comes tan conegudes dins la toponimia 
pirinenca. El pas del gel per damunt del rocam dur. 
deixa la seva superficie com si fos brunyida amb pe
tites incisions que indiquen el sentit d'escolament del 
gel. 

Les Mengües principa's de les glaceres quaternàries 
foren les que descendien per les valls del Cínca, de 
l'Essera i de les Nogueres Pallaresa i Ribagorçana 
i valls adjacents principáis, Vallferrera i Cardos, Va 
lira i Segre. Les morrenes terminais de Puigcerdà son 
les mes remarcables. 

Al Píríneu Cátala, de geleres actuáis, solament n'hi 
ha ais vessants ombrívols de la Maladeta, i queden 
penjats sensé arribar a constituir véritables Mengües 
glacials. 
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LA DEPRESSIÔ CENTRAL CATALANA 

Tradicionalment, l'espai relativament pla i cobert 
de terrenys terciaris poc deformats. comprès entre 
la Serralada Costera i els Pirineus, ha rebut el nom 
de «Depressiô Centrai» per part dels geôgrafs cata
lans. Son les terres topogràficament mes deprimides 
que travessa el Llobregat des de Berga fins al Cairat, 
al peu de Montserrat; o les del Segre i Ebre, entre 
Oliana i el congost de Vinebre. Perô mirant-les des 
del punt de vista geologic, es tracta de la part orien
tal de la «Depressiô Terciària de l'Ebre». Aquest ter
me, referit a Catalunya, és molt discuti t pels geôgrafs, 
ja que una gran part de la depressiô és drenada pel 
riu Llobregat. aixi com també pels rius Francoli, Ter 
i d'altres; rius que no vessen pas les aiguës a l'Ebre. 
Per aquesta raô mantenim el nom que hem esmentat 
en primer Hoc. 

La qùestiô dels l imits que podem assenyalar a la 
Depressiô Central Catalana. és també un xic delicada. 
En realitat el problema que ara plantegem es pot fer 
extensiu a totes les. altres unitats geomorfolôgiques 
definides anteriorment. En efecte, la Depressiô Cen
tral fou reomplerta pels terrenys terciaris de la De
pressiô de l'Ebre; perô els l imits naturals del Terciari 
inferior no corresponen, ni de lluny, amb els que po
dem conferir a aquesta depressiô. Cal tenir compte 
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deis factors estructuráis que interfereixen amb els 
pròpiament estratigràfics. Així tenim, dones, que tota 
la part nord de! terr i tor i pr imit iu ocupat pel Terciari 
inferior —o Paleogè—va ser incorporada a l'edifici 
dels Pre-pirineus i, per consegüent, no pot ser consi
derada pertanyent a la Depressiô Central ni per res
tructura de piegament i fractura que han adquirit els 
sédiments terciaris, ni per l'energia del relleu que 
avui presenta. El passatge d'una unitat a l'altra queda 
ben palés pujant pel Ter, amunt de Manlleu. Fins 
aquest indret, les capes gris-blavenques de l'Eocé res
ten pràcticament horitzontals, el primer plec que les 
afecta, l'anticlinal de Bellmunt—Joanetes, ja ens 
assenyala que entrem al Pre-pirineu. D'acord amb 
aquests cr i ter is, una mica complexos, la Depressiô 
Central compren tots els terrenys pertanyents a l'Eocé 
superior i a 1'Oligocé sedimentáis en condicions flu-
vials subaéries i lacustres, de colors rogencs, o 
bruns-groguencs. afegint-hi les margues gris-braven-
ques d'origen mari que formen el substrat de la Plana 
de Vie. de l'àrea de Manresa i de la Conca d'Òdena. 

Si esguardem la depressiô terciària des del punt 
de vista estratigràfic, tenim que, cap a mitjans de 
l'Eocé, els moviments orogènics pirinencs comencen 
a fer sorgir de la mar la Serralada Costera i sobretot 
els Pirineus, els quais tot d'una comencen a èsser 
encetats per l'erosiô i en forneixen els primers ma-
terials conglomeràtics que es dipositaren al peu dels 
nous relleus l imitrofs de la depressiô. Aix i és com 
es formaren les masses de conglomérats de Mont
serrat i de Sant Llorenç del Munt. Cap al Centre de 
la conca, encara marina, es dipositaren les margues 
gris-b'avenques d'Igualada, de Vie i d'Oliana. Però un 
cop dosa la comunicado amb el mar obert, les aiguës 
residuals i confinades, per evaporado donaren Hoc 

29 (J. Nuet Badia) 

L'extrem nord de la plana de Vie, vist dels relleus tabu-
lars del santuari de Cabrera (1280 m). Fins aquest indret 
les capes gris-blavenques de l'Eocè resten pràcticament 
horitzontals; el primer plec que les afecta, l'anticlinal de 
Bellmunt ( 1246 m), que es destaca al centre de la foto, 
el quai arriba fins a Joanetes, ¡a ens assenyala que en
trem al Pre-pirineu. Al fons veiem altres muntanyes pre-
pirinenques: rasos de Peguera, Ensina, Pedraforca i Cadi. 
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30 (segons Oriol Riba) 

Tall géologie esquemàtic a través de la Depressiô Central 
Catalana, del Montserrat a la serra de Busa I Sant Llorenç 
de Morunys. Explicaciô: Pal.: Paleozoic, llicorelles que aflo-
ren al Brucde Dalt i Olesa. T.: Trias mitjà 9 i Superior. Cs.: 
Cretàcic superior de la Serra de Querol. 1: Argiles i gresos 
-garumnians- i les calcàries marines de la Serra de Que
rol. del Paleocè i Eocè. 2: Margues blaves d'Igualada, ma
rines i fossilifères, de l'Eocè superior. 3: Formaciô salina 
de Cardona, de l'Eocè superior. 4: Calcàries lacustres i 
argiles rogenques. 5: Conglomérats. 6: Gresos i margues 
ocres i roges de sedimentaciô fluvial. Cal remarcar com el 
substrat de la Depressiô central ha romàs indeformat, lleu-
gerament inclinât cap als Pirineus. La geometria és força 
ben coneguda mercès als sondatges d'investigaciô petro-
lifera, de potasses i als reflectors obtinguts mitjançant la 
prospecciô sismica. Els conglomérats de Montserrat, suau-
ment inclinats cap al NW, que passen per mitjà d'un 
sisiema de tascons a les margues marines d'Igualada, cons-
tituiren un gran con de dejecciô fluvial establert arran de la 
mar eocena; com es pot veure son mes antics que els con
glomérats pirinencs de les serres de Bastets i de Busa. Els 
materials continentals que rebleixen la Depressiô, d'origen 
fluvial, han estât déformais a la part central per efecte de 
la fluxiô de les sais infrajacents (les fletxes n'indiquen el 
sentit) que han donat Hoc a les intumescèneies anticlinals 
de Cardona i de Sûria, que, localment, atenyen mes de 
2000 m de gruixària. La Serra de Ouerol constitueix el front 
del mantell de corriment del Pirineu Català; és una massa 
ailôctona; empesa cap al sud, que jeia per sota les mar
gues d'Igualada. Remarqueu la doble falla que sépara la 
Depressiô Central amb el Miocè de la Depressiô Pre-litoral. 

al dipôsit de les masses énormes de sais gemma i 
potassiques (el volum de les quais es pot mesurar en 
quilômetres cûbics!) que cobriren el centre de la 
conca (dins el périmètre: Oliana, Puig-reig, Collsus-
pina, Calders, Callus, Calaf, Vilanova de l'Aguda, 
Oliana) i que avui son activament explotades a Car
dona, Sûria, Balsareny i Salient. Mes cap a l'oest de 
la zona indicada s'hi dipositaren grans masses de 

31 

Llegenda: 1 — Eixos de plegament anticlinal. 2 — Eixos de 
plegament sinclinal. 3 — Fronts d'encavalcament o falles 
inverses. 4 — Cingles, vessants molt abruptes, o «cuestas» 
morfolôgiques. 5 — Gorges o valls molt encaixades. 6 — 
Conglomérats: 6a conglomérats massissos, o dominant i 6b 
idem, dispersos, que formen l'auréola detrítica a les vores 
de la depressiô. Formen els relleus montserratins del Mont-
sant, la Llena, el Montserrat, Sant Llorenç del Munt, serra 
d'Odén, de Bastets i Busa, de la Ouar, de Capolat, etc. 7 — 
Els conglomérats margináis passen lateralment cap al 
centre de la conca a gresos i argiles margosos d'ori
gen fluvial que alternen en bancs de pocs décimètres a uns 
5 m o mes de colors rogenques a ocres i grisos. Els gresos 
per ser mes resistents solen formar els relleus sobresor-
tints i els vessants mes rostos. 8 — Valls anticlinals ober-
tes dins els guixos de l'Oligocè inferior. 9 — Zones del 
Terciari on hi ha bancs de calcàries lacustres intercalats 
de manera que fan ressatt morfolôgic i relleus estructu
ráis, a les àrees plegades, o tabulars molt suaument incli
nats cap al centre de la conca, a les comarques de l'Urgell, 
les Garrigues, la Segarra, Baix Cinca, part nord de la Ri
bera d'Ebre i la part sud del Segrià. 10 — Fons de vall 
aHuvials, amb llur sistema de ' terrasses, planes aHuvials 
i planells de peu-de-mont o glacis encatifats de graves I 
reblum d'origen pirinenc. 11 — Dépressions perifèriques 
buidades dins els materials tendres terciaris, que formen 
les conques de Barbera, de l'Anoia, i de Bages, la Plana 
de Vie i les valls de Gandesa, a la Terra Alta i d'Oliana. 
L'extrem oriental de la Depresiô Central no té pas un limit 
définit, els materials terciaris continúen mes enllà del Ter; 
perb els relleus s'aixequen considérablement i, de fet, 
s'entra al Pre-pirineu, en el sector fallat, anomenat també 
Sistema Transversal. 
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31 Esquema geomorfologie de la Depressió Central Catalana. 
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guixos que afloren en el nucli erosionat dels anticli-
nals de Sanauja i Ponts, aixi com en els de Balaguer-
Tamarit-Almenara. 

Al damunt d'aquestes evaporites, i ja a partir del 
transit de I'Eoce a I'Oligoce, s'hi superposaren grui-
xos molt importants (fins a 2,5 Km) de materials 
que es sedimentaren en un regim d'aigiies continen
tals f luvials. Af luien a aquesta depressio uns rius 
que provenien dels Pirineus i d'altres que drenaven 
el Massis Catala, i que s'escorrien, referint-nos a 
aquests darrers, en sentit invers als d'avui, es a dir, 

(segons Onol Riba) 

de sud-est. Aquests materials oligocens pogueren 
reblir la Depressio Central gracies a la forta subsi
dence, o descens del tons de la conca. la qual pro-
duïa una «crida» de sediments d'una procedèneia 
doble: dels Pirineus i del Massis Català, els quals 
concomitantment s'anaven aixecant com a conseaùèn-
cia de les fases orogéniques. El résultat en foren les 
formacions détri t iques, gresos i argiles en capes al
ternants que reben el nom de molassa, t ipiques dels 
avantpaïsos d'orogènesi alpidica. Marginalment, els 
gresos passen a materials mes grollers i formen els 
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32 (Ed. Aedos) 

La Valí del Cinca a Fraga, recoberta pels alluvions actuáis 
i les terrasses baixes, és ampia i ocupada pels regadius, 
cosa que contrasta fortament amb l'arldesa dels materials 
de l'Oligocè que veiem a primer terme. Els gresos i les 
argiles roges son explotades a les bèbiles d'aquest barri 
extrem de Fraga. A l'altra banda, tançant l'horitzó, hi des
taca la plataforma estructural calcarla deis Monegres, 
d'edat miocena. El repla a mig vessant correspon a la ter
rassa alta del Cinca. 

énormes cons de dejecciô de tipus montserrati que 
flanquegen totes les vores de la conca, tant pel cos-
tat del Pre-plrineu corn de la Serra Pre-lltoral. Son 
els conglomérats de Sant Llorenç del Munt, de Mont
serrat, del Montsant, de les serres de Bastets i de 
Busa, de la Ouar, etc. Cal remarcar que la molassa 
es dlstingelx d'antuvi pel seu colorament v iu: la mo
lassa de la banda de migjorn és fortament roja; la 
pirinenca, a l'altra banda, és de colors ocres i bruns, 
i a voltes, un xlc roja també. A la part central de la 
conca, o lleugerament desplaçada cap al sud-est, hi 
ha una banda ampla de calcàries lacustres, associades 
a voltes amb lignits (els l ignits de Calaf, d'Almatret 
i de Mequinensa) alternant amb capes d'argila, que 
s'estén des de Moià fins a Mequinensa i les costes 

de Fraga, tôt passant per Sallent, Sûria, Calaf, la 
Panadella, Tàrrega, Cervera, les Borges i Maials. Cap 
a la part central i mes occidental de la depressiô, hi 
dominen les argiles margoses, lleugerament détri
t iques. 

Estructuralment, aquests materials terciaris han 
restât poc deformats per tota la banda méridional 
i occidental de la depressiô (concretament, al sud 
d'una linia que passaria per Vie, Calders, Manresa, 
Calaf, Ivorra, Cabanabona, Agramunt, Balaguer, Tama-
r i t ) . Al nord, en canvi, s'hi ha desenvolupat un con-
junt de plecs de gran radi de corbatura com a efecte 
de les darreres empentes orogéniques pirinenques i 
afavorit per l'extraordinària mobilitat de les sais que 
hi ha sota la molassa. Cal aixi assenyalar els plecs 
anticlinals de les Unies de Barbastre, Balaguer, Al-
menara, de Ponts, Sanaùja, el de Sant Llorenç de 
Montgai, Oliola; i el de Puig-reig, tots ells orientais 
d'est a oest o de WNW-ESE. Es sorprenent de cons-
tatar que hi ha un altre sistema de plecs, de direcciô 
NE-SW, encreuat amb el que acabem de citar. Es 
tracta dels anticlinals de Vilanova de l'Aguda, de Car-
dona, de Sûria i de Santa Maria d'Olô. A gairebé tots, 
els situats mes a ponent, els guixos afloren en els 
nuclis dels anticlinals buidats per l'erosiô. I com a 
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33 ( J - Nuet Badia) 

Paisatge de la Plana de Vic, prop de Malla. Del Ions allu
vial de la plana hi destaquen petits relleus margosos, de 
margues blavenques marines de l'Eocè i horitzontals, com 
podem veure a primer terme. Dominant la plana s'enlairen 
eis relleus tabulars del Gurb i de Sant Bartomeu, coronats 
per roques mes dures a l'erosiô. 

cas excepcional a Cardona, hi emergeixen les sais 
potassiques, bigarrades, que vistes de baix estant 
fan la impressici d esser una muntanya —la mal ano-
menada «muntanya de Sai Roja»— quan en realitat 
és una profunda clotada oberta per la Riera Salada 
crivellada per nombroses bòfies de dissolució. 

Cadascun dels tipus rocosos que hem vist mes 
amunt: les calcàries i els guixos, les molasses i els 
conglomérats, les argiles de centre de conca i els re-
cobriments qua te rna r i de graves mal travades, cons-
titueixen un dels éléments fonamentals i condicio-
nants dels paisatges. Aix i mateix l'alternança de 
roques dures i blanes a l'erosiô fa que l'accio des-
tructiva de les aiguës posi en relleu sobresortint les 
roques dures com ho son les calcàries, els gresos i 
els conglomérats, mentre que les argiles i margues 
formen relleus plans o côncaus, poc inclinats en ge
neral. 

La zona poc deformada de la D e p r e s s i Central 
presenta el conjunt de les capes feblement Inclina-
des cap a l'eix de la conca, que passarla per Llelda, 
Tàrrega i Calaf, i com que els estrats van essent mes 
modems com mes a ponent es troben, fa que el con
junt de capes blanes i resistents formi una s è r i 
d'arcs paraHels, com un amfiteatre. Les capes dures, 
desguarnides per l ' e r o s i de les mes tendres que les 
recobrien, esdevenen relleus tabulars, o extensos 
planells de pendent feble cap al Segrià; mentre que, 
pel costat oposat al del bussament, la capa dura es 
resol formant un abrupte de retracés erosiu, a ma-
nera de graô. A ix i , el perfil t opog ra f i que en resul
ta, és netament dissimètric, i aquest élément del 
relleu es pot anar repetint d'una manera indefinida 
d'acord amb l'alternança de capes resistents i ten
dres, donant l i e a un tipus de relleu que els geo-

morfôlegs anomenen costa. És molt instructiu el tra
jéete de la carretera d'Igualada a Tàrrega. Tôt al l'arg 
de l' it inerari es va pujant en sentit estratigràfic, i es 
van travessant successivament els abruptes calcaris 
de la Panadella, de Cervera, de la Curullada i de 
Tàrrega, que son els mes destacáis. 

Al centre de la conca (part de les comarques del 
Segrià, de les Garrigues, de l'Urgell i de la Noguera) 
els terrenys son predominatment argilencs i gairebé 
horitzontals i foren recoberts per mantells de graves 
a l i v i á i s pertanyents a diverses terrasses del Segre 
i afluents. Entre el Segre i el C i c a , I a la part mes 
elevada de l ' interf luvi, hi ha molt ben desenvolupada 
una terrassa de peu-de-mont que forma un planell 
que descendeix suaument cap al sud. 

Les conques perifèriques de Barbera, d'Ôdena i 
la Plana de Vie son relleus enclotats excavats per 

34 (J. Nuet Badia) 

Paisatge de la depressió central catalana, prop de Cervera 
(baixa Segarra). Els terrenys oligocènics, gairebé horitzon
tals, formen aqui relleus estructuráis tabulars poc visibles 
en aquesta fotografia, els quais subratllen ¡extensa pianura 
drenada pel Segre i els seus afluents. Els fons de les 
amplíes valls solen estar ocupats per recobriments de ter
renys recents quaternaris. 
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35 (Ed. Aedos) 

Paisatge del Solsonés, cami de Lladurs, amb el turó de 
Sant Bartomeu (876 m) a primer terme. Les capes argiloses 
son ocupades pels conreus de seca, amb una pagesia torca 
dispersa. Les capes gairebé horitzontals de gresos, mes 
dures, formen relleus estructuráis recoberts peí boscatge. 
Al fons hi destaquen els cims nevats de la Serra d'Odén 
(Ouerol. 2214 m) i de Port del Comte. Al peu d'aquest 
front abrupte hi corre la falla mestra que limita el Pre-
pirineu amb la Depressió Central. 

rius mediterranis, no tr ibutaris de l'Ebre —com son 
el Francolí, l'Anoia ¡ el Ter-Gurrl— els qual han fet 
retrocedir la capçalera i partió d'aigües mes enllà de 
la Serralada Pre-litoral, en détriment de la conca del 
Segre o del Llobregat. Cadascuna es caracteritza per 
l'amplitud de la valí, buidada en materlals margosos 
i tendres, sovint aixaragallats, el drenatge de la qual 
es concentra en un sol tronc fluvial que s'ha obert 
cami, penosament, per un engorjat tallat a través deis 
materials resistents de la Cadena Pre-litoral. Recor-
dem els estrets de la Riba i de Capellades, o les 
valls profundes del Ter a les Guil leries. 

La zona plegada de la Depressió Central és essen-
cialment molàssica, i presenta també relleus diferen
ciáis, segons el grau de resistencia de la roca, molt 
remarcables. Les capes mes resistents, de gresos i 
conglomérat, formen relleus sobresortints i comises, 
a voltes encinglerades, o lloms de capes molt aixe-
cades que ressalten per la seva duresa. Es tracta ací 
de les caractéristiques d'un relleu estructural impo
sât peí plegament de la molassa. M o i s deis anticli-
nals teñen el nucli esventrat per l'erosió, com és el 
cas ja esmentat de Cardona, i d'altres molt remarca
bles com son els de Vilanova de l'Aguda i de Sa-
naüja, Tcix deis quals és recorregut longitudinalment 
per un curs fluvial. Els sinclinals, en canvi, solen 
constituir planells enlairats, en forma de con, o gai
rebé plans, com son els que podem veure a la serra 
de Busa, o e's de Solsona i de Prat de Lluçanès. Es 
tracta, per consegüent, d'un relleu invert i t , no total-
ment desenvolupat. 

Com fou dit anteriorment en parlar deis rius piri-
neus, els troncs principáis de la xarxa fluvial no 

s'adapten a les línies estructuráis, sino que, com és 
el cas del Llobregat, segueixen un trajéete quasi 
rect i l in i , de nord a sud, tôt retallant els plecs suaus 
que troba pe! cami descendent. L'origen d'aquest 
encaixament pot ésser atribuït, en part, a una sobre-
imposició en terr i tor i recobert en discordança peí 
Tercian poc o gens déformât (com és el cas de Ca-
marasa); en part també, en el centre de la Depres
sió, mes aviat diríem que és atribuïble a un fenomen 
d'antecedéncia. 

36 U Nuet Badia) 

Vista de Cardona, cap al nord. Les terrasses del Cardener, 
ben conreades, contrasten amb els relleus estructuráis co-
berts per la pineda. Retallant l'horitzó, s'endevinen els pri
mers contraforts deis Pre-pirineus. 

LA SERRALADA COSTERA CATALANA 

Passem ara a una altra gran unitat morfològica ben 
nostra. Ens referim al conjunt muntanyós parallel a la 
costa mediterrània que s'estén des de la desembo
cadura del Ter fins a la plana de Castellò, i mesura 
uns 330 quilòmetres de Margaría. Es tracta de la uni
tat del nostre relleu que ha estat individualizada mes 
tardanament i, potser també, la que ha rebut deno-
minacions mes variades: «Serralada Costera Catala
na» o «Cadenes Cosieres Catalanes»; «Sistema Me-
diterrani»; «Sistema Cátala»; «Catalànids»; tot dei-
xant de banda les denominacions en Mengües foras-
teres, o d'altres que no han tingut gens d'acceptació, 
com la de «Sistema Transversal Ibero-Pirinenc». I això 
és degut en part a l'heterogeneitat del sistema i al 
fet de la poca netedat deis límits que li podem as-
senyalar. 

Pel que fa ais límits, ja hem exposat el problema 
al capítol anterior. Cap al nord, la presencia del pri
mer plegament, d'eix est-oest ja ens indica l'entrada 
al Pre-piríneu. De manera que, seguint aquest cr i ter i , 
el l ímit pot passar per Manlleu-Rocacorba fins a la 
desembocadura del Ter. Cap al sud el l ímit que pro
posero és mes discutible. Hi ha qui el posa al baix 
Ebre; però aquest riu no trenca ni l imita cap unitat 
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37 Tails geologies esquemàtics de la part central de les Serralades Costeres Catalanes, 

Serralada PreJitoral Depressió Prelitoral Serralada Litoral Mar Mediterrani 

NNW 

Tagamanent Roca Centella 1003 m 1055 m 
Cànoves Dosrius M a t a r o SS E 

Montcau St Llorenç del Munt 
1053 m 

NNW 
St Cuqat de l Val lès 

Co/lcerola La Revira Montjuic 
512 m mm 

SSE 

N W Piero la C e r v e l l o 

Delta del Uobreqat 

V i l a d e c a n s SE 

N W V i l a f r a n c a d e l P e n e d è s SE 

Cretàci 

Tnàsic 

Granit 

Paleozoic 

io «m 

— Falles Escala hontzontal i vertical iguals 

Quaternàri 

Miocè 

£sj foce superior - oiigocè 

2 

(segons Fontbote, lleugerament modificats I ampliáis) 

Remarqueu el carácter netament asimétric de la Depres
sió Pre-litoral, fossa reblerta de materials míocénics, bascu
lada cap a la vora nord-oest, on atenyen uns 3000 metres 
de gruixaria. 

geològica ni tampoc de relleu, ja que e!s alineaments 
de fractura, parallels a la costa, es perllonguen mes 
en!là d'aquest r iu, cap al Baix Maestrat, pels massis-
sos del Montsià, la Muntanya Grossa d'Irta i les Tá
lales d'Alcalà fins a les serres de les Santes i el 
Montnegre, prop de Borriol i Orpesa. Els corredors 

galgats a la costa, el de Sant Mateu a Cabanes i el 
de Santa Magdalena de Pulpis a Alcalá de Xivert, son 
comparables amb la Depressió Pre-litoral Catalana. 
Ara bé, la ¡ncorporació de les serres del Baix Maes
trat a la Serralada Costera Catalana la fem tenint 
présent l'aspecte morfologie i l'evolució recent; car si 
ens atenim a la geologia, el domini ibèric, segons la 
seva estratigrafia s'estén ben mes enllà de l'Ebre, i 
per les Unies de plegament ho fa fins ran de la costa. 

Com ha estât dit al començament, les tres subuni-
tats que es solen distingir dins la Serralada Cos
terà Catalana son: la Cadena Pre-litoral, arrambada a 
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38 (Ed. Aedos) 

El Canigó (2785 m) encara nevat. domina la plana rossello-
nesa, ocupada per vinyes i conreus horticoles. A primer 
terme el poblé de Vinçà, a la sortida de la Tet cap a la 
plana, ocupada per les terrasses fluvìals, solament a 200 
mètres d'alçària damunt el mar. 

la Depressici Central; la Cadena Litoral, paraHela a la 
costa i la Depressici Pre-litoral o Mitjana, que s'in
tercala entre les dues cadenes. Ara bé, cai tenir pre-
sent que aquestes tres subunitats només són distin-
gibles en el sector centrai, entre el Penedès i la 
Tordera. Tot d'una en veurem les raons. 

Vegem abans de tot les roques que formen les 
Cadenes Costeres: Tenim, en primer Hoc, un subs-
trat o sòcol rocós molt antic —de l'era Primària— 
que afiora molt extensament des de la serra de Coll-
serola fins a les Gavarres. el qual està format per 
esquists metamòrfics, l l icorelles, calcàries i dolo-
mies, i gresos molt replegats i fracturats i envellits 
per la diagènesi, de colors bruns, negrosos i grisos, 
intimament relacionats amb el granit i roques filonia-
nes. Molta semblanga tenen aquests materials amb 
els que hem vist al Pirineu Axial i també foren ple-
gats per l'orogènesi herciniana. A partir d'aquest mo

ment, aquest sòcol hercinià es capté solament com 
material mort, frágil i r igid. El granit constitueix el 
rocam fonamental de les serres de la Marina i de 
la Costa Brava, de la Selva i les Guilleries i aflora 
també al Priorat. Aquest substrat de roques antjgues 
forma part d'un antic «Massis Català», molt mes ex-
tens; i al quai alguns autors hi adossen Tilla de 
Sardenya, de geologia molt semblant a les nostres 
costes de Llevant, posició que amb la de Còrsega mes 
al nord (enfront de les costes del Golf del Lieo) 
haurien ocupat abans de migrar cap a la posició ac
tual dins el mediterrani. 

En segon Hoc, damunt aquest massis, arrasat per 
l'erosió fins a esdevenir una peneplana, s'hi esten-
gueren e's dipòsits de l'era Secundaria, pertanyents 
a la conca sedimentària de la Ibèrica. De manera 
que, aixi com a la zona del riu Congost sols hi ha 
un Trias molt pr im, a mesura que anem cap al sud-
oest, creix la gruixària dels dipòsits mesozoics i la 
superposició de les formacions ca'càries i margoses, 
cretàciques i jurassiques, és cada vegada mes com
pleta. 

En tercer Hoc, la mar del Terciari inferior (Paleocè 
i Eocè) que s'estenia al peu dels Pirineus, va trans
gredir la banda nord del Massís Cátala i el recobrí 
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El XVIII Rallye d'Alta Muntanya, 1976 

És ben ciar que l'home és un ani
mal de costume; i el muntanyenc, na-
turalment, també, encara que sigui un 
tipus d'home de model antic. Per 
model antic entenem aquell que no 
cobrava per moure un peu mes que 
l'altre, о per portar un escut, о una 
marca d'espardenyes, en Hoc d'una al
tra, о per pronunciar davant dels pe-
riodistes més bestieses que un altre. 

El muntanyenc no el traguem de la 
distribució de dates lliures que s'ha 
fet en començar la temporada, i el 
muntanyenc que sol prendre part en 
el Rallye d'Alta Muntanya, passar-lo 
dels caps de setmana de Sant Joan, 
de Sant Pere, de Sant Bunker о de 
Sant Jaume a un entremig de setmana 
del mes d'agost, li resulta com una 
perdigonada en tal Hoc com es veu, 
venint del sud. 

La primera setmana d'agost sembla 
que s'ha fet per a anar de vacances 
a llocs ja preconcebuts anticipada-
ment, molts en viatges collectius, 
altres amb la famil ia, altres en les ja 
corrente añades ais Alps, i ara ja, ais 
Andes, a l'Africa i fins i tot a l'Hima-
laia. 

No és que ens vingués gaire de 
nou, perqué ja ho suposàvem quan 
començàrem a plantejar el Rallye, 
però la veritat és que la realitat ha 
superai négativement les més migra-
des esperances. 

Però el cas és que ens férem el 
propòsit d'incloure el Rallye d'en-
guany dintre del marc que oferia la 
ce leb rac i conjunta del Campamento 
Nacional de Montaña de la F. E.M. i 
del LVI Campament Social d'Alta 
Muntanya. I ara que en parlem, enca
ra que directament no tingui res a 
veure amb la matèria que estem 
tractant, voldríem que el lector es 
fixés en els dos t i to ls abans esmen-
tats i en les diferencies que acusen: 
«trenta-cine» i «Montaña» por un 
costat, i «seixanta-u» i «Alta Munta
nya» per l'altre, és a dir, superioritat 
en numeració i en cota d'altitud del 
darrer enunciai. 

I si ens vam fer aquell propòsit 
esmentat, no fou per caprici. Fou 
perqué eren dues manifestacions 
d'ambient (teòricament segons més 

tard es va comprovar) idèntic i a te
nir Hoc en terreny similar: el Pirineu. 

I fou també perquè ja que el Cam
pament formava part de la Festa Ma
jor del Centre, el Rallye havia de do-
nar-li més lluïment i, ¿per que negar-
ho?, rebre'n també més brillantor. 
I fou també per donar a conèixer el 
Rallye a tants centenars de munta-
nyencs que de tota la Peninsula Ibè-
riva havien de venir. I també hl va 
contribuir el fet que d'un tret matà-
vem dos pardals. I ja ens perdonare 
el lector que aquest motiu no sigui 
més aclarit: ens fa vergonya... 

Els començaments i preparatius 
van sofrir els mateixos entrebancs 
que el mateix Campamento-Campa-
ment: després de redactar i presentar 
a la Federac i els Reglaments, un 
cop fets els calculs de distàncies i 
alcades i horaris i tota la resta, cor-
responents a l'escenari de Boi amb 
els seus Besiberris i tota la pesca, 
resulta que una empresa que per 
menys decine cèntims esdesprendrà 
d'un milió de pessetes per ajudar un 
C a m p i n a t del món del pes mosca, 
v e r s i europea, o promoure una Volta 
Ciclsta al Barri de Dalt, no va poder 
esmerçar quatre xavos a apariar un 
carni que porta al beli mig del cor de 
la Natura, aquesta Natura de que 
aquella empresa, i totes les empreses 
i organismes, estan tan enamorats 
quan la Natura, naturalment, no ofèn 
econòmicament la riquesa personal 
dels accionistes respectius. 

Aixî és que calculs i paperots van 
anar a parar on tothom pensa, i altra 
vegada projecta, comprova, calcula, 
redacta, emplena, presenta, recull, 
edita, distribueix, etc., tota la pape-
rassa necessària. 

Com anàvem dient, ja no confiàvem 
gaire en la participació casolana. Per 
tant, ens refiàvem dels muntanyencs 
assistents al Campament, i aixî pen-
sàvem que l'enorme retard en la tra
mesa de propaganda i i n f o r m a c i se
ria un mal menor. Però, és dar , no 
tan menor com pensar que el dia que 
tancàrem la inscripció a Barcelona 
ho féssim amb cine equips. 

Vàrem fer el cor fort, i ens digué-
rem que, uti l i tzant la prerrogativa 

d'inscriure's fins al dia abans al ma
teix Campament, les coses millora-
rien molt: van millorar en tres equips 
més. Ouè fem?, ens preguntàvem. 
Enviem una vintena de controls i sa-
nitaris a la muntanya per a un nombre 
igual de participants? Posem un con
trol al costat de cada participant, un 
per cap, oi? I aixî si un equip es re
t ira, tres controls podran dedicar el 
dia a jeure a la vora d'un Пас. O sus-
penem el Rallye, donant per excusa 
la nacional excusa de les dificultats 
técniques? 

De moment no tancàrem la inscrip
ció, per un costat, i per l'altre, el 
director del Rallye, el molt astut En
ríe Nosàs, va convocar a una roda de 
premsa els delegats de les entitats 
que prenien part al Campament, i va 
tractar el tema: «I que n'és, de fácil 
i plaent, un Rallye d'Alta Muntanya», 
fent força en el capítol II : «Aquest 
Rallye esta pensât per ais acampa-
dors d'aquí». i en el capítol IV: «Pren-
dre-hi part está a l'abast de tothom 
qui tingui dues cames i una motxil la», 
i capítol VII: «És tan verda i suau la 
muntanya, que no cal portar piolets 
ni crampons», fragment, aquest dar
rer, que fou acollít amb grans aplau-
diments i visques a la verdor I sua-
vitat de la muntanya. 

I encara hi haurà gent que no creu 
en el «marketing». Vàrem tancar la 
inscripcíó a altes hores de la nit, perô 
amb vint-i-cinc equips, о sigui disset 
més, guanyats al mar, i d'aquests 
equips n'hi havia dos de Sahta Cruz 
de Tenerife, un de Murcia, un d'Aragó. 
un de Vitoria, un de Madrid, un altre 
de Madrid amb i c r u s t a c i n s caste-
lianes i un de cátala amb participació 
andorrana, о sigui. la tercera part de 
fora de Catalunya. 

I aixî es va salvar la situació, que 
va estar a punt d'enterbolir-se altra 
vegada, quan els primers equips que 
arribaren al Bassiero van trobar el cim 
orfe de controls. Aquests havien con-
fós, en plena foscor, el coll de Gerber 
amb el port de Ratera. Sortosament, 
aquesta mena d'ancora de salvado, 
que cada any ens representa la Com-
panyia Alpina de la Creu Roja, amb 
els seus homes i els seus transmis-
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Les tendes deis contrats al peu de/s espa-

dats del pic de Crabes. y 

sors, van omplir forats, ¡ abans d'una 
hora la normalitat estava restablerta. 
A continuado, tôt van ser flors ¡ vio
les: bon temps, recorreguts fàcils en 
comparació ais horaris, un equillbri 
mai vist entre les aspiracions de cada 
equip respecte a la fórmula-medalla 
a guanyar i les prôpies actuaclons, 
que feien que ningú no es sentis de-
cebut. A tots els equips els varen 
sobrar, no minuts, sino hores sence-
res, fins a tal extrem, que per con
servar l' interès esportiu de la prova, 
la direcció del Rallye va escurçar en 
una hora el temps hábil del tercer 
dia. No és que els temps previstos 
fossin equivocáis: senzillament, la 
desaparició de neu ais cims a causa 
de l'excès de calor i escasses precl-
pitacions de la primavera passada 
facil itaren el camí, per una banda, i 
la no nécessitât de piolet i crampons, 
reduïa el pes a transportar per l'altra. 

Aquesta mesura de reauir el temps 
en una hora fou ben acoHida, ja que 
els equips hi trabaren un nou interés, 
excepte, naturalment, els que anaven 
curts de potencia, que posaren el 
cn t al cel. Pero aquest els va escol
tar i els va permetre arribar dintre de 
l'horarl, cosa que els va fer encara 
mes feliços del que pensaven ser 
amb una hora de mes. I és que lluitar 
contra la faci l i tât no té gens de gra
cia i mes entre els muntanyencs. Ja 
ho deia la simpática, entremaliada i 
garlaire senyoreta Prisca Toledo des-
prés d'haver rebut simbólicament la 
guanyada Medalla d'Or: «Totes les 
decepcions que he expérimentât 
(Campamento-Campament) i les fati
gues que he sofert (Rallye) no em 
semblen gens importants després d'a-
quest acte (Repartiment de medalles) 
i després d'haver rebut aquest tro-
feu». 

El primer dia, el Rallye anava cap 
a Bassiero, després d'entrar a la vall 
de Gerber, vora els pulg de Gerber, 
I tornant pel Saburedo, unie cim que 
era obligatori. Aquest recorregut era 
el mes difíci l de tots tres dies, ja que 
les canals que menen al Bassiero son 
dretes i cantelludes. 

El segon dia ja era molt millor, en
cara que mes llarg. Els equips podien 

combinar-s'ho a base del Gran Tue de 
Colomers, el Bergus i el Ratera, amb 
uns itineraris d'aproximació quasi 
iguals al del primer dia: els llacs de 
Saburedo. 

Per aquesta raó, no essent neces
sària la disgregació d'equips, ja que 
només en quedaven vint-i-un en com

p e t i c i , van anuHar-se els recorreguts 
previstos cap al massís i replans de 
Sendrosa i Pigader, ja que suposaven 
una tercera repetícíó deis camins de 
Saburedo, i es va limitar el camp d'ac
cio a la serralada que va des de Ger
ber al tue de la Llanca, que és la que 
creua el port de la Bonaígua. Aíxí, 
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també, els participants pogueren par
ticipar, ben segur un xic empalagáis 
ja de la visió panorámica un i altre 
cop de les serres de l'Aran meridio
nal, en les noves perspectives que 
de les serres sep ten t r iona l els ofe-
ria el tuc de la Llanca, cim que pro
bablement conegué una jornada poc 
corrent, ja que a mes deis controls 
I sanitaris.i deis 42 participants que 
allí varen confirmar la Medalla d'or, 
veié a les mateíxes hores, una ex-
cursió col-lectiva del Campament Na
cional, molt nombrosa, I com a final, 
la visita insólita d'un vell muntanyenc 
de mes de setanta anys, un català-
valencià de Xàtiva, que cada any 
assisteix al Campament de la F.E.M., 
i fa totes les activitats de muntanya 
de tipus collectiu, com aquell qui res. 

Ens estalviem, ¡ estalviem al lec
tor, la descripció deis recorreguts 
perqué tots figuren a la guia PA-
LLARS-ARAN dels Jolis, editada pel 
Centre. Repetir-los seria superflu. 

Aquest any no hi hagué dinar de 
comiat, perqué la majoria no s'aco-
miadava de ningú, fins al darrer dia 
del Campament, que ja tenia préparât 
el seu comiat gastronomie. La cosa, 
dones, va acabar-se amb els discur
sos de ritual, que aquests si que no 
fallen mai, i el repartiment d'unes 
petites mostres del que seran les me-
dalles reglamentarles, que oportuna-
ment es llluraran als guanyadors. 

I ja ho sabem, o ja ho sabrán, els 
organitzadors del Rallye 1977: Com 
que a l'agost, a les set ja és fose, la 
gent no esta per rallyes. En canvi, pel 
jul iol , ni dona ni cargol, perô rallye s i . 
O pel juny, el rallye al puny. Son 
dites populars que no erren mai. 

I a continuació consignem les clas-
sificacions de la prova, que si bé co
mencé només amb 25 equips, acabà 
amb 21, el noranta per cent: 14 amb 
or, 4 amb plata i 3 amb coure. I entre 
els premis especiáis, unes novetats 
no gaire corrents: com a veterà mes 
veterà, un alavés; entre les primeres 
femenines, una xicota castellana ve-
Ha, i l'equip mes veterà, un equip 
madrileny. 

CLASSIFICACIONS 

Medalla d'or, per haver fet el recorregut 
Fòrmula A 

F. Xavier Cuesta, Joan Tor i Huís Tor 
(equip núm. 1) i Viceng Horca, M. Llu'í-
sa Cuesta i Joan Asín (2), del Centre 
Excursionista Alig ade les Corts, de 
Barcelona. Jaume Forts, Caries Mallol i 
Ramon Vila (6) i Ramon Figueras, Fran
cese Ranee i Magda Mulet (11), del 
Centre Excursionista de Catalunya, de 
Barcelona. Josep O. Soler, Xavier Vila-
josana i Enric Soler (7), de la Secció 
Excursionista Lluísos de Gracia, de Bar
celona. Assumpta Baig, Pere Coromines 
i Josep Sabrià (9) i Lluís Gil Daviu, 
Antoni Llurba i Antoni Campillo (25), 
de l'Agrupació Excursionista Talaia, de 
Vilanova i la Geltrú. Ángel Ignacio Gon
zález, José Paula Díaz i Juan Carlos 
Moreno (12), del Grupo Montaña Maha, 
de Santa Cruz de Tenerife. Prisca To
ledo, Cesáreo Expósito i Gregorio Pé
rez (16), del Grupo Castellano de Mon
taña Cumbres, de Madrid. Mariano Ro
seli, Luis Mora i Ángel Mora (17), del 
Club Montañero, de Murcia. Miquel 
Ibern, Roman Vallina i Miquel Fernan
dez (18), del Centre Excursionista Po-
blet, de Barcelona. Lambert Tatay, Ma
nuel Parrilla i Agustí Gil (21), de l'Agru
pació Excursionista Muntanya, de Bar
celona. Miquel Garrell, Viceng Soto i 
Frederic Cardella (22), del Club Mun
tanyenc Sant Cugat, de Sant Cugat del 
Valles. Esteve Vergés, Eduard Torà i 
Oriol Pérez (23), de la Cruz Roja Espa
ñola, de Barcelona. 

Medalla de plata, per haver fet els recor
reguts Formula B 

Josep M. Peixo, Albert Caralt i Jordi 
Caralt (equíp núm. 3), del Centre Ex
cursionista Sant Viceng, de Sant Viceng 
dels Horts. Miquel Pérez, Caries Garay 
i Lechardo Helguera (4), de la Secció 
Excursionista del Club Pimpinela, de 

l'Hospitalet de Llobregat. Victoriano 
Igartua, Lázaro Cortabarría i Josú M. 
Cortabarría (19), del C. Excursionista 
Manuel Iradier, de Vitoria. Ramón Tor-
ner, Gabriel Pararerda i Joan Caries 
Reyes (20), de l'Agrupació Excursionista 
Muntanya, de Barcelona. 

Medalla de coure, per haver fet els recor
reguts C 

Daniel Oriol, Jaume Ramón i Jaume 
Ramón (8), de la Unió Excursionista de 
Catalunya, de Barcelona. Albert Poblet, 
Joaquim Roura i Josep Gómez (14), del 
Centre Excursionista Besalú, de Besalú. 
Miquel Timón, Eduardo Timón i Joaquín 
González (15), del Grupo Montaña Te
lefónica, de Madrid. 

PREMIS ESPECIALS 

Primera classificada femenina 

Prísca Toledo, del Grupo Castellano 
de Montaña Cumbres, de Madrid. María 
Lluísa Cuesta, del Centre Excursionista 
Aliga, de Barcelona. Assumpta Baig, de 
l'Agrupació Excursionista Talaia, de Vi
lanova i la Geltrú. Magda Mulet, del 
Centre Excursionista de Catalunya, de 
Barcelona. 

Classificat mes veterá 

Victoriano Igartua, del Centro Excur
sionista Manuel Iradier, de Vitoria (58 
anys). 

Equip classificat mes veterá 

Núm. 15, del Grupo Montaña Telefó
nica, de Madrid, format per Miguel 
Timón, Eduardo Timón i Joaquim Gon 
zález (128 anys). 

Equips ¡nscrits: 25. 
Equips sortits: 25. 
Equips classificats: 21. 
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El Congrès de la U. I. A. A. a Barcelona 
per J a u m e F a b r é s i A m o r ó s 

L'organizació de l'Assemblea cor-
responent a l'any 1976 de la Unió In
ternacional d'Associacions d'Alpinis
me va ser-nos confiada al CENTRE, 
reunió que ens feia gracia d'apadrinar 
amb motiu del nostre Centenari. 

Cal dir que la Federado Espanyola 
de Muntanyisme va concedir-nos tal 
honor no sols de bona gana, sino, a 
més, collaborant i vivint amb nosal-
tres la preparado deis actes amb efi
cacia i comprensió. Vagi per enda-
vant la sincera constatado d'aquest 
fet agradable. 

El mes de setembre de l'any ante
rior, 1975, vaig ser comissionat a 
Salzburg (Austria) per assistir a tots 
els actes de l'anterior Congrès, que 
organitzava el Club Alpi Austríac de 
Viena, per tal de presentar en nom 
del CENTRE la nostra proposició ofi
cial al final de l'Assemblea, que fou 
acceptada per unanimitat. 

No cree que interessi gaire conèi-
xer en detall els innombrables tre-
balls i gestions encamináis al bon fi 
del projecte, la quantitat de cartes, 
conferencies i visites per a arribar a 
un résultat estimable. Per altra part, 
aquesta teina fou ben secundada per 
l'Organització de la Comissió del Cen
tenari, que prou ha conegut ja altra 
gran quantitat de problèmes, per sub-
ratllar ací especialment els que de-
gué resoldre per a aquesta manifes
tado internacional. 

Especialment en les darreres set-
manes que precediren la concentra
do, els moviments es feren més ner
viosos, coincidint amb el final del pé
riode de les vacances d'estiu, en qué 
tot havia quedat una mica deslligat i 
faltat de connexió. Però finalment el 
4 d'octubre tot estava a punt, després 
d'uns dies d'intenses comunicacions 
telefòniques entre Barcelona i Madrid 
i no poques altres de capitals de l'es-
tranger. 

La primera jornada fou dedicada a 
una Marga reunió de les Comissions 
Tècniques (de Material d'Escalada, 
Refugis, Joventut, Ecologia, Relacions 
Internacionals, etc.) , que es desenrot-
llá en un saló de l'Hotel Majèstic, que 
fou el que hostatjà els assistents al 
Congrès. I l'endemà, 6 d'octubre, se 
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celebra a Esplugues, a la Residencia 
Blume, l'ASSEMBLEA GENERAL 1976, 
magnificament équipât amb una ins
t a l l a c i de traducció simultània. 

Hi assistiren 33 països de tres con
tinents, Europa, Asia i America, amb 
un o més delegats cadascuna de les 
delegacions, cinc invitats d'honor i di
verses personalitats de la Federado 
Espanyola i del Centre Excursionista 
de Catalunya. La taula presidencial 
fou ocupada, a més del président de 
la UIAA, senyor Jean Juge i deis 
membres de la seva Junta, pel prési
dent de la FEM senyor Odriozola i 
pel nostre président senyor Agustí 
Bou, guardant un setial honorific per 
al nostre venerable PauVila, ex-presi-
dent del CENTRE, el quai en l'anterior 
ocasió que la nostra entitat organitzà 
aquest mateix Congrès, l'any 1935, 
n'ostentava la presidencia. El senyor 
Pau Vila va improvisar un magnifie 
parlament en Mengua francesa, ajun-
tant-se alxí ais discursos a que pro
nunciaren els senyors Juge, Odriozola 
i Bou. 

El procès de les ponèneies va des-
enrotllar-se durant tota la jornada 
(sols interrompuda per un Ileuger di

nar a peu dret) . Els ternes discutits 
foren varis, entre els quais m'agrada-
ria destacar, a més dels examens 
dels comptes de la UNIÓ, més els re
ports de les Comissions que havien 
treballat tota la jornada anterior, els 
que detallo a cont inuado: 

Primer. Aprovació de noves normes 
per a la fabricado de piolets, «bau
driers» o cinyells de seguretat en es
calada, i cases, de cara a formular 
certif icats d'eficàcia pel control del 
material. 

Segon. Organ izado a Austria i Po
lònia de campaments per a joves ado
lescents, entre els 13 i els 17 anys, 
totalment subvencionáis. 

Tercer. Renovado de la lluita, prop 
deis governs, contra la poi- luci de les 
muntanyes (Alps, Himalaia), a més 
de demanar a tots els clubs perqué 
insisteixin en l'educació del public, 
pel que fa als mltjans mecànics, es
pecialment en el motorisme, tr ia l , etc. 

Quart. Definició del sistema, més 
ampli, d'utilització dels refugis per 
tots els membres de clubs que esti-
guin inscrits a UIAA. Informado inter
nacional, viva, de l'estat, a tot mo
ment, de les cabanes. 

Cinque. S'estudià el gran tema de 
l'ètica de l 'Alpinisme, en allò que con-
cerneix les competicions. Tema vi
drios com cap altre, cree jo, la solu-
ció del qual no cal pas esperar gaire 
ràpida. Sobretot pel que concerneix 
l'esqui-alpinisme. Es recomanà certa 
tolerancia mentre s'està debatent el 
problema de fons. 

Sisè. Sobre les expéd i ions extra-
europees, que es multipliquen ràpida-
ment. Els principáis problèmes? 
L'anarqura amb que s'organitzen I es 
desenrotllen, i la mena de subhasta 
que sovint es fa dels salaris dels «por
teurs». S'acordà de preveure un Ca
lendari Internacional d'Expedicions, 
per tal de classificar-les i homologar
les sota una batuta autor izada sense 
nacional iat determinada. Louis Gevril 
s'encarrega de muntar un curs tècnic, 
aquest mateix hivern, de cara als 
sherpes del Nepal. Els instructors en-
carregats son els guies europeus se
nyors Winkler, Messner i Pollet-Vi-
llard. Entre paréntesis, curiosament, 
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Demostrado d'assegurança dirigida per 
Jordi Pons oferta ais assistents del congrès 
de la UIAA a la regió d'Agulles de Mont
serrat. 

després del Congrès, a penes tres 
setmanes mes tard, jo m'he trobat en 
el trajéete nepalés de Pokhara cap al 
Mustang, en la zona del clm del Dau-
lagiri, amb el guia Pollet, que ens di
gue que estava ja portant a terme la 
tasca d'organitzar i promoure guies 
del mateix Nepal. Aixô serví per a con
firmar la serietat deis acords presos 
en l'Assemblea General de Barcelo
na. Aquesta gestió es farà extensiva 
ais Andes del Perú, prc-ximament. 

Setè. Les eleccions donaren el no-
menament de nou président de la 
UIAA a Tactual secretari general, se-
nyor Pierre Bossus, que prendra el 
relleu per quatre anys. El nomena-
ment fou pràcticament unanime, do-
nats els mèrits, tant d'alpinista corn 
d'organitzador, del senyor Bossus. 

Un capítol especial merelxeria la 
mencio deis actes organitzats al mar-
ge de l'Assemblea, en especial les vi
sites al Barri Gòtic, amb la solemne 
recepcló al Palau de la Generalitat de 
Catalunya, davant les autoritats pro-
vincials, la visita ais museus barcelo-
nins i a Montjui'c. I, potser d'una ma
nera especial, la jornada a Montser
rat de Túltim dia. 

Fou una reunió d'una gran simpa
tia. S'efectuà una excursió a la regió 
d'Agulles, amb visita al refugi Barbé, 
i després els escaladors de la FCM 
oferiren junt amb el president Juge 
una demostrado d'asseguranca dinà
mica, dirigida pel senyor Pons. 

Un dinar tipie cátala, que oficial-
ment la UIAA després va qualificar 
en la seva comunicació de «somptuós 
barbecoa», servit per un estol de se-
nyores i senyoretes del nostre CEN
TRE, va cloure la nostra reunió inter
nacional en plena muntanya, en un am-
bient de joia, en qué els porrons, els 
rovellons del temps i la butifarra d'Es-
parreguera, pressionaven la inspirado 
deis nostres invitats, a voltes en poé-
tiques declamacions en moltes Men
gües que no eren les oficiáis del Con-
grés, ¡ que per tant ens deíxaven bo-
cabadats. Es cantaren les excelléncies 

de la nostra terra i del nostre CEN-
TRE, del Montserrat i de la nostra gas
tronomia en rus i en grec, en japonès, 
en txec... 

Els delegats passaren més tard a 
visitar el Monestir i admiraren la per-
fecció artistica de la nostra famosa 
Escolania montserratina, que en el 
seu concert nocturn a l'atri del tem
pie va cloure amb una onada slmfò-

nica i espiritual la reunió amb tots 
els assistents a aquesta Assemblea 
de 1976. 

El CENTRE ha rebut moltes comu 
nicacions de fe l ic i tado per part de 
molts clubs alpins d'arreu del món. 
Especialment emotiu per a nosaltres 
ha estât el de la UIA, que ens asse-
gura «que son molts els records que 
restaran ais nostres cors, i que els 
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£/s delegats sov/èr/cs al Congrès de la 

UIAA a' Barcelona, en companyia del pre

sident del Centre, Agusti Bou. • 

Visita dels asslstents al Congrès de la 

UIAA al refugl Vicenç Barbé, de la regiô 

d'Agulles de Montserrat. • Y 

l l igams unint els alpinistes del mon 
enter han quedat mes refermats». 

Jo només voldria afegir que el gra 
d'arena del nostre esforç es veuria 
ben pagat si aquesta manifestació in
ternacional servia per a consciençar 
més en la nécessitât de fer mes se
riosa la participació a l'esperit alpi-
nistic europeu, primer els nostres jo-
ves muntanyencs, després la direcció 
i tots els membres del nostre CEN
TRE, siguin quines siguin les seccions 
a qué pertanyin, i f inalment la matei-
xa Federado Espanyola de Muntanya, 
perqué prengui consciència de la 
gran responsabilitat que actualment 
té, davant tot el pais, tant de saber 
encaminar les justes aspiracions de 
tota la joventut que espera una més 
adequada participació en el nostre 
joc esportiu, com de saber moure els 
poders publics amb eficacia, tant de 
cara a l'ajut per a la nostra tasca pe
dagògica, com per a defensar la Mun
tanya i la Natura deis atacs irrever
sibles d'un excès d'explotació, d'un 
excès de mo to r i zado i d'una manca 
de cultura. 

Barcelona, novembre de 1976. 
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Aneca 76: Ascensions al Kil imanjaro, Mawenz i 
i Mont Kenya 
per C o n r a d B l a n c h 

Quan un diumenge primer d'agost, 
travessem la ciutat predicament bui
da, i atapeïts de paquets arribem a 
l'aéroport, comencen per a nosaltres 
trenta dies que viurem intensament. 

Marxàvem, encara, amb la incògni
ta de quina seria la situació política 
de Kenya en aquell moment, a causa 
de les diferencies existents entre 
aquest país i Uganda. Ho haviem se-
guit a través de la premsa, cosa que 
encara ens havia dut mes confusiô. 
Ens veuríem, potser, obligáis a un re-
torn sobtat? Hi havia, però, en això, 
alguna cosa de bo: la possibil i tat que 
les nostres vacances s'allarguessln 
per força. Però no va passar res de 
tot això. Vam arribar a Nairobi i hi 
vam trobar la tranquil l i tat mes abso
luta, i només de trascantó vam tenir 
noticia, corn de costum, de les decla-
racions explosives d'Idi Amín. Sem
bla talment que els diaris d'occident 
només siguín portaveus deis problè
mes superficials del poblé africa, 
que a poc a poc, conscient del seu 
paper, cerca les justes reívíndica-
cions tants anys denegades per la so-
biranía blanca. Kenya n'és un exem
ple, ja que després de successives 
colonitzacions, per part d'àrabs, fun
dus, portuguesos i anglesos, esdevin-
gué República l'any 1963. El líder del 
moviment d'independéncia, Jomo Ke-
nyatta, antic cap del Mau-Mau, és en
cara avui el seu president. 

Kenya com a país 

Kenya és un país de relleu molt 
divers. Al sud-est, té una sortida al 
mar indio Pel nord, una zona desèr
tica, que limita amb Etiòpia i Somàlia. 
Tant des de les costes com des del 
nord, si avancem cap a l' interior, 
veiem com la part central de Kenya 
es troba enlairada (Nairobi té una al
tura de 1700 m) , i torna a baixar a 
poc a poc vers l'oest cap al llac Vic
toria, l imit amb Uganda. Pel sud, hi 
ha la Marga frontera amb Tanzania, 
608 Km amb l'alçada màxima del Kili
manjaro. 

En aquest país d'una població de 
12 milions de persones, més d'un 
90 % viu a les zones rurals. Agricul-

tors o pastors, d'origen geogràfic di
vers, fan que trobem a Kenya un nom
bre gran d'ètnies i alhora una barreja 
de llengùes i costums. D'entre totes 
les ètnies, la primera que probable
ment s'hi installa fou la dels Kikuyu, 

que en l'actualitat és la més nombro-
sa i la més influent. Situada a l'est de 
la vali del Rift, va assimilar ràpida-
ment els costums occidentals. 

De totes aquestes ètnies, la més 
coneguda pels visitants estrangers, 
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Carni del Kenya cai travessar tota mena 

de paisatges, incloent-hi la selva exotica 

on la Hum és escassa i l'aigua abundant. 

Y 

és la Massai, a causa del tipus de vi
da seminòmada i pr imit lu, tan llunyà 
de la nostra civll i tzació, en la quai es 
nega a prendre part. La silueta dels 
massai es reconeix fàcilment. Els 
seus costums són rudimentaris, re-
corren a peu Nargues extensions, 
guarden els seus ramats, respecten 
l'animal i mai no el cacen. S'alimen-
ten essencialment de Met barrejada 
amb sang obtinguda mitjançant peti
tes incisions a la jugular dels bovins. 

Nairobi, és una ciutat curiosa: bo-
nica d'un costat amb gratacels i Nar
gues avingudes i sorprenent de l'al
tre amb barris humils i misèria. La 
seva torre la dona a conèixer des de 
lluny. Després, la pianura. Els dos 
dies d'estada els aprofitem per a fer-
hi algunes adquisicions de menjar i 
de material, tot passejant pels seus 
carrers, que al capvespre resten so-
litaris. 

Kilimanjaro i Mawenzi 

Un matï sere, amb l'equip per a vuit 
dies, plens d'iHusions, dins un Volks
wagen, ens trobem ja carni de Tan
zania i del nostre primer c im: el Kil i
manjaro. De primer, trobem grans ex
tensions d'arbres secs i menuts. Des
prés, terra i mes terra desèrtica, tren-
cada solament per petites aglomera-
cions de poblats massai. Elis i els 
seus ramats, es confonen amb aques
ta terra hostil i polsosa. Ja a meitat 
de carni, aquest palsatge se suavit-
za, i contemplem la primera verdor 
als peus del Mont Meru. A poc a poc 
apareixen camps sembrats. Els colors 
s'alternen en un joc divert i t f ins que 
es confonen en l'horitzó. A mesura 
que ens acostem a la vali de Maran-
gu, les plantacions de te, café, canya 
de sucre i blat de moro, formen un 
conjunt exuberant de verdor i fullatge 
en aquesta terra de contrastos. 

L'ascensió al Kil imanjaro des de 
Marangu, gairebé sempre forma part 
del programa turîstic que moites 
agencies ofereixen als seus cl ients. 
Per manca d'aclimatació, solament 
arriben al cim una part molt reduïda 
d'aquests nombrosos grups que amb 
una organització perfecta, fan étapes 

des del Marangu Hotel on es poden 
contractar els portadors. 

La nostra intenció era seguir la ru
ta Mweba peí vessant sud, que no 
havia estat recorreguda per gent del 
nostre país i que tenia l'avantatge de 
ser un dia mes curta i gens transi
tada. 

Des de Moshi, seguim primer la 
Kibosho Road, per iniciar després una 
Marga pista que deixem quan ja no 
podem avancar mes amb el vehicle. 

Organitzem el nostre equip. En Josep, 
l'Enric i jo, ult imem els paquets amb 
material. L'Anna Maria i la Nuria do-
nen una darrera ullada al menjar, i 
amb les motxil les a I'esquena, ajudats 
per un grup de portadors, iniciem la 
marxa per un carni ample. Després 
la selva exotica on la Hum és escas
sa i l'aigua abundant. Un corriol molt 
perdedor, obert a cops de matxet dins 
una vegetació inexpugnable, és du-
rant molta estona el carni que hem 

240 



de seguir. La Hum és misera i el si-
lenci absolut que només trenca a 
voltes el cr i t d'una bestiola, o el frec 
de les nostres petjades. Aixî és la 
selva: tal com ens la imaginàvem. 

Aquesta tarda, veiem per primera 
vegada les «neus eternes del Kiliman-
jaro». Entre la boira i la molsa, una 
daurada posta de sol envolta tot el 
cim. 

Mweka Hut, primera etapa. Dues 
cabanes métalliques a 3100 m. Ens hi 
sentim acoll its. Estels, sol i tud, fred, 
estem ja mes propers al nostre ob-
ject iu. 

La matinada lluminosa anima a con
tinuar. Als peus, un mar de nûvols 
sensé f i , al davant, el cràter carac
térisée del Kil imanjaro. Hi ha un can-
vi brusc de v e g e t a c i , deixem la fron-
dositat per passar a una zona d'her
bes baixes i cremades, mentre gua-
nyem un nervi roeôs. Des de Barafu 
Hut, a 4650 m experimentem una mag
nifica visió sobre el Mawenzi I el 
Kibo envoltat de boira i coronat per 
un tros de cel blau. 

El dia 7, a la una de la matinada, a 
la llum de les frontals comencem una 
llarga ascensió. El temps passa molt 
a poc a poc. El fred és intens. De mi
ca en mica, la negror va deixant el 
seu Hoc a les primeres llums del dia. 
L'alçada es comença a fer sentir. Es
tem a 5200 m. Sortida de sol radiant. 
Una mica mes d'esforç I arribem a la 
punta Stella. I ja carenejant, ens tro-
bem tots cine a l'Uhuru Peak, alçada 
màxima del massîs (5895 m) . Els pé
nitents, blocs de glaç que revestei-
xen formes diverses, llueixen al sol ; 
un repòs, una fotografia, un beli re
cord. 

Sabiem que era possible, des de la 
Barafu Hut, travessar la muntanya so
bre els 4600 m i sortir al carni que 
seguint la ruta normal d'ascensiô, va 
del refugi Horombo al refugi Kibo. 
Confiant en els nostres portadors, els 
diem de retrobar-nos en aquest ln-
dret. Descens, doncs, per la via nor
mal passant per la Gillman's Point, i 
refugi Kibo (4703 m) on trobem di-
ferents grups que preparen la pujada 
al cim per l'endemà. Pois, pedregam, 
sequedat; en très paraules definim 
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aquest vessant de muntanya. Al cap 
de poc, seguim el descens fins a reu-
nir-nos amb els portadors i conti
nuerò encara per arribar al refugi Ma
wenzi (4600 m) , al peu d'aquest mas-
sis. Els portadors ens deixen, ja que 
s'estimen més baixar al refugi Ho
rombo on trabaran totes les «comodi-
tats». Aquesta gent, contràriament al 
que ens havien dit, es comporten 
molt bé amb nosaltres. Menjar lleu-
ger i senzil l, consum de tabac a dojo, 
equip molt precari, son tres dels seus 
trets característics. 

El Mawenzi és una muntanya de ca-

racterístiques ben diferents al Kili
manjaro. És un bloc de roca que s'al-
ça sobre la planúria. Pels diversos 
vessants es fan nombrases escalades 
a les seves esveltes puntes, que te
ñen l'inconvénient de ser constitu'i-
des per una roca descomposta i, per 
tant, insegura. 

Els dos dies següents. amb temps 
molt variable, férem les escalades pel 
vessant nord-oest a les puntes Hans 
Meyer (5151 m-, Klute (5095 m) A 
Nordecke. L'estada en aquesta regió 
fou un bon complement a l'ascensió 
del Kil imanjaro. 
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Una vista del vessant oest del Mawenzi. • 

metres) , refugi Mandara (2750 m ) , i 
Marangu successivament, tot fent les 
étapes classiques fins a arribar a la 
porta del Parc Nacional del Kiliman
jaro. 

Després de fer nit a Marangu, vam 
retornar al centre de la nostra sorti-
da: Nairobi. Descans, compra de men-
jar, nova distribució de material i mes 
ganes que mai de trobar-nos amb el 
Mont Kenya. 

Objectiu: Mont Kenya 

El dia 12 al migdia, uti l i tzant el ser-
vei Peugeot, ens traslladem al cam
ping de Naro Moru, on trobem totes 
les facil i tats per a continuar el nostre 
programa. Aquesta ruta per Naro Mo
ru (vessant oest del massìs), junta-
ment amb la de Sirimon (des de Na

ne f. Mawenzi 
PLANTA 

El dia 10, puntualment, van venir eis 
portadors. El poc pes i les ganes de 
tornar a casa foren dos fets que van 

fer que aquests homes descendissin 
ràpidament pel llarg it inerari de la 
ruta normal: refugi Horombo (3720 
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nyuki) , son les mes conegudes per 
arribar al Mont Kenya. L'endemá, amb 
un jeep, i després de trobar-nos amb 
els portadors, entrem al Pare Nacional 
del Mont Kenya, per seguir amb el 
vehicle fins al Hoc anomenat Met Sta
t ion (3100 m ) . 

El massis del Kenya, és envoltat 
per zones de gran vegetado, on es 
veuen tipus molt varlats de plantes. 
Les pluges, frequents a la regló, faci
liten aquesta f lora, i converteixen en 
un veritable fangueig part de les zo
nes properes a la muntanya. 

Passada la zona baixa, s'ha de se
guir la rocosa vail de Teleki. Malgrat 
la seva aleada, hi creix una bonica ve-
getació tropical. La tarda és plujosa. 
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No sembla, dones, un bon comença-
ment. El nostre optimisme decau quan 
els portadors es neguen a seguir en-
davant adduint excès de pes. Després 
d'un estira-i-arronsa, i davant la nos-
tra actitud decidida, aconseguim d'ar-
ribar al McKinder's Camp a 4170 m, 
final de la primera etapa. Una tassa 
de te calent, uns quants clgarrets, i 
una Marga xerrada tornaran a fer-nos 
guanyar l'amistat deis portadors, que 
ja no s'alterarà en la resta deis dies 
següents. 

La tarda aixeca la boira i un joc de 
llums margináis, ens deixa contem
plar per primera vegada tota la mag
nitud del Mont Kenya. Al llarg deis 
dies, anlrem descobrint nous aspee-
tes d'aquesta gran muntanya de gra
nit compacte, base de nombroses es
calades per totes els seus vessants. 

La nostra intenció era situar-nos pri-
merament al refugi Firmin, sobre la 
gèlera Lewis, on arrlbem el 14 a mlg 
matí. Aprof i tem el dia per a recorrer 
el cire i fer, conjuntament, les ascen
sions a la punta Lenana (4985 m) , 
p. Thomson's (4955 m) i p. Melhuish 
(4880 m) . 

El vessant sud de la muntanya ac
cessible des del refugi Firmin, no es 
recomana corn a via d'ascensió al Ne-
llon i Batian en aquesta época de 
l'any, a causa de les condicions de 
neu i glaç en qué es troba la roca. (La 
millor época és durant el febrer.) Amb 
tot, captivats per l'atractiu d'aquesta 
paret, intentem l'ascensió I arribem 
fins al lloc anomenat Gendarme Mc
Kinder's, on decidim de tornar enrera 
en veure Testât hivernal en que es 
troba la resta de la via. 

No podiem marxar d'aquest ves
sant sensé fer l'escalada a la punta 
John (4883 m) , cim que destaca per 
l'esveltesa de la seva silueta i per la 
qualltat del granit de les sèves pa-
rets. Així, el dia 16, seguint la via de 
la canal sud-est (II I), i posteriorment 
l'aresta sud ( IV), aconseguim de fer 
la primera nacional a aquesta punta. 
Des deis gendarmes de les sèves 
arestes, podem contemplar l'impres-
sionant «couloir» del Diamant situât 
a la cara sud del Batian i que sola-
ment ha estât escalat una vegada. Ja 
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de baixada, el mateix dia, travessem 
la gelerà Lewis i la Gregori, per tras-
lladar-nos al refugi Kami (4440 m) , 
base de les ascensions pel vessant 
nord. Mont Kenya. El temps és varia-

i 1 

ble, eel ciar a la matinada, primers 
núvols. boira, pluja, neu i serenor a 
la tarda. Amb aquesta previsió, po
dem fer el programa de les nostres 
escalades. Al refugi Kami, per a vuit 
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Una vista dei Mont Kenya des de la vali de 

Teleki. A primer terme creixen uns exem

plars de l'espècie Senecio arborescens. y 

persones, hi restem sols el nostre 
grup amb la companyia dels ratolins. 
Situât al costat del llac Kami, és un 
bon mirador dels cims mes llunyans 
de Teleki i Sendeyo, i punt de partida 
obligat per a les escalades al Batian, 
punta Peter i punta Dutton, que en 
aquesta època es troben pràctica-
ment sensé neu per aquest vessant. 

Dia 17, a la matinada: roca roja, 
crestes daurades pels prlmers raigs 
de sol. Cire majestuós. Ens hi sentim 
a gust. L'aclimatació és bona, avui 
farem una curta però bonlca escalada 
per l'aresta sud (III amb algun pas de 
IV) a la punta Peter (4757 m ) , i des
prés tots plegats. l'ascensió a la pun
ta Dutton (4885 m) beli mirador de la 
cara nord del Batian. 

El temps passa ràpid. Ens resten 
solament dos dies a la regio i, per 
tant, hem d'intentar ja l'ascensió mes 
atractiva de la zona: el Batian (5199 
mètres) . Arriba un grup de bascos, i 
els proposem si un d'ells vol venir 
amb nosaltres per a poder fer dues 
cordades. En Josep Maria accepta. 

Son les sis del matî. Sortim del re-
fugi i en 45 minuts ens situem al peu 
de la via clàssica Firmin-Hicks, a la 
cara nord del Batian. Fem dues cor
dades, en Josep i el company base, I 
l'Enric I jo. El temps, de moment ens 
acompanya. El sol escalfa la roca 
compacta, segura, I facil i ta el nostre 
r i tme d'escalada. La primera part de 
la via fins a l 'amfiteatre, és formada 
per successius replans I parets d'un 
IV de dif icultat màxim. Hi trobem tam-
bé llargs tan sols de grimpada. L'am
fi teatre és una extensa plataforma de 
blocs trencats. Al seu f inal, es troba 
el punt clau de la via: la torre Firmin. 
En quatre llargs de corda de força di
f icultat ( I V + ) , som dalt la torre. 
Continuem per l'aresta (III, IV), f ins 
a arribar en un Hoc de bivac a 5100 
mètres, on s'uneix la nostra aresta 
amb la nord-oest.Deixem part del ma
ter ial , i mes lleugers, continuem fins 
al Chipton's Notch, per assolir amb 
un sol ponent inoblidable, l'alçada mà
xima del Mont Kenya: el Batian (5199 
mètres) . Sentim una gran satisfaccio 
per l 'objectiu aconseguit: són aquests 
moments els que per si sols just i f i -

quen la dèria de l'alta muntanya. Un 
vent glaçât ens desvetlla d'aquest 
somni de Hums i colors. Cims, care
nes i núvols queden sota nostre. La 
f i d'aquest dia és el nostre adéu al 
c im. Fa fred, i ja fose, en una nit es
telada, arribem al Hoc de bivac. Una 
petita esplanada, un terra dur, no hi 
fa res: després de l'esforç del dia, el 
repòs és benvlngut. 

Ouan clareja delxem encara passar 
dins del sac les dues primeres hores 

de Hum, espérant l'escalfor del sol 
que no sentlrem fins ja avançât el 
descens. Ens cruspim uns quants ga-
nyips, el fred és intens, l'acció co-
mença. Després d'una curta grimpa
da, iniciem una Marga tanda de «rap
pels»: l'aresta, la torre Firmin, el peu 
de la via. A les 13 h. 45', estem ja de 
tornada al refugi on l'Anna Maria I la 
Nuria ens preparen un bon àpat, en el 
quai posen tôt el menjar que ens 
queda. 
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La punta John (4883 m) al vessant sud del 

Mont Kenya destaca per l'esveltesa de la 

seva sllueta i per la qualitat del granit de 

les sèves parets. yf 

El dia 10, el bon temps ens acomia-
da de la nostra estada al Kenya. Sor-
tim del refugi Kami, amb el propòsit 
de ter la volta a tot el massís. Per 
això, passem pel Hausburg Col, el 
llac Oblong, fins a arribar a la Two 
Tarn Hut. Valls, colls, llacs, contras
tos, diferents perspectives d'aquesta 
muntanya que es reflecteix tímida-
ment sobre les aigües que envolten 
la Two Tarn Hut. Tancant el cercle, 
som novament al McKinder's Camp, 
on acceptem de bron grat una tassa 
de te i un bocí de pa que ens oferei-
xen els portadors. Diem un adéu de-
f init iu al massís, un adéu que ens fa 
sentir el desíg de tornar-h¡ en una 
propera ocasió. Baíxem lleugers, tor-
nem a trepítjar el fang, però ara ja 
amb la forca decidida que ens dona 
el fet d'haver aconseguit els nostres 
objectius. 

A la una del migdia som a la Met 
Station. Una estona d'esperà, i un 
jeep ens ve a recollir. Una estreta de 
mans i un adéu ais portadors. Des-
prés de vuit dies, hem tingut l'oca-
sió de conèixer-los I d'oferir-los la 
nostra amistat. L'endemà, fem el tra
jéete de Naro Moru a Nairobi, i pas
sem el dia preparant el darrer Itine
rari. 

Una volta turística 

Amb aquest f i , el 22 sort im de Nai
robi cap al Pare Nacional de Massai-
Mara. El nom d'aquesta reserva, ens 
recorda que ens trobarem altra ve
gada amb els massai. Se'ls conside
ra pr imit ius, però ¿qué deuen pensar 
de nosaltres, «gent c iv i l izada», quan 
amb el vehlcle travessem el pare na
cional per observar els lleons, men
tre que ells hi viuen amb serena in
diferencia? 

Kenya i Tanzania, son uns deis paí-
sos del món que teñen la fauna mes 
variada. A la reserva Massai-Mara, i 
a la que visitarem després, el Pare 
Nacional de Serengueti (a Tanzania), 
es poden observar tota mena d'ani-
mals salvatges: lleons, rinoceronts, 
elefants, girafes, hipopòtams, zebres, 
búfals, etc. i també ocells: pelicans, 
ibis, marabús, estrugos, etc. Quan 

veiem el magnifie equillbri biologie 
que la natura ofereix espontàniament, 
i com es conserva aqui el medi éco
logie, no ens podem estar de pensar 
corn es troba de lluny el que nosal
tres anomenem civil itzaciô respecte 
a Testât d'aquestes reserves natu
rals i de fer-ne un ûs contrôlât. 

Ben cert, que aquest desequil ibri, 
és el preu que es paga a canvi del 
benestar dels països desenvolupats. 
Perô aquesta gent, que viu encara 

en una c i v i l i zado d'intercanvi co
mercial en especies, sense l'anhel 
del consum i sense competencia, amb 
una assisténcia sanitaria mínima, ens 
dona prou motius i valors de reflexló. 

Tornant ais pares nacionals, el dia 
24 fem la visita al cráter Ngorongoro, 
una de les reserves naturals mes es
pectacu lar . Hi trobem animáis en 
quant ia t i molta varietat d'espécies. 
Pols i pols, f ins que passem la dar-
rera pista del pare i arribem a Ma-
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El Batían (5ì99m) dm culminant del Kenya, 
i el Nelion, des del refugi Firmin. y 

kuyuni; 200 Km més i farem nit a 
Marangu. 

L'endemà, tornem a entrar a Ke
nya per la frontera de Taveta, en ruta 
cap a Voi i, f inalment, la costa de l'in
die: Mombasa. Ens instaHem al cam
ping de Tiwi vora el mar. Els dos 
dies segùents, els dediquem a visitar 
la ciutat, prendre el sol i no gaire 
cosa més. 

Mombasa, segona ciutat de Kenya, 
és construi'da sobre una Mia, unida al 
continent per tres punts, i presenta 
dos nuclis ben definits. Per una part, 
noves construccions agrupades en 
grans avingudes. Per l'altra, carrers 
estrets que formen un gran laberint 
al costat del mar, i que presenten 
una influència àrab molt marcada. 
Entre els seus habitants, hi desta-
quen els hindùs i els àrabs. Uns i al-

tres, donen als seus carrers un ca
rácter oriental. 

El dia 28 de tornada a Nairobi, pre-
nem la carretera per fer eis 500 Km 
que la separen de Mombasa. El carni 
és monoton, sembla que no deixem 
mai el pia, però quan serem a la ca
pital haurem fet 1700 metres de des-
nivel l . 

Passem la nostra darrera tarda a 
Nairobi, préparant l'equipatge i com-
prant l 'últim record. Ja tard, ens diri-
gima l'aéroport. És mitja nit, quan en 
en un vol de les Unies aèries de Zàm
bia, deixem Kenya. Canviem d'avió 
a Roma i arribem el 29 al mati a Bar
celona. Els pares, els amies, la ciu
tat, tot ens acuii novament. L'endemà 
dia 30, dilluns, amb un bull ir de vi-
vències al cap, tornem a la vida dià
ria. El contrast és gran després d'a-

quest intens viatge, en el qual hem 
comencat a conèixer la vida d'un pais 
ben diferent del nostre. Encara que 
pensem en nous projectes, Àfr ica viu-
rà molt de temps dins nostre. 

Nota. Els components del grup Ane-
ca 76 foren Anna Maria Pujol, Nuria 
Machordom, Enric Font, Josep Iglesias 
i Conrad Blanch. 
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L'home i el paisaìge afganos 
(Recull d ' o b s e r v a c i o n s d e l 'Operació Afgan is tán 75) 
per E d u a r d M a r t í n 

El nostre primer contacte amb el 
poblé afganès va tenir Hoc a Me-
sed, ciutat craniana prop de la fron
tera afganesa. Alguns camions de 
pelegrins havien arribat al molt vene-
rat mausoleu de l'Imam Reza i, per 
primer cop, vàrem poder observar 
tant els, per a nosaltres, sorprenents 
ocupants dels vehicles, com els vehi
cles mateixos. 

Aquella gent, alta i ben plantada, 
amb blancs i retorçats turbants, am
ples pantalons d'estrany estil i Mar
gues camises per sobre d'ells, arri-
bava dalt d'uns camions bellament 
decorats amb dibuixos i penjolls de 
tots colors segons el costum del seu 
país, per realitzar el que, per a molts 
afganesos, és el màxlm acte religiós 
de la seva vida: visitar la ciutat santa 
de la secta shiíta de l 'Islam. 

Aquesta va èsser la nostra primera 
relaciô amb els habitants de la mo
derna República Islàmica de l'Afga-
nistan. 

L'antiga Ariana 

Pocs països del món poden pre
sentar una diversitat tan gran de ra
ces al seu terr i tor i com l'Afganistan. 
Escenarl de llultes durant miMennis, 
d'invasions guerreres en totes direc-
cions, ruta de les caravanes entre 
Europa i Asia, punt de recepció de 
totes les grans religions, l 'Afganistan 
actual es troba davant del greu pro
blema social d'integrar, en un estât 
modern, no menys de set grups èt-
nícs diferents, amb més de trenta 
llengües parlades, i sobre una super
f icie quasi una vegada ¡ mitja la del 
terr i tor i de l'Estat espanyol. 

Els grups dominants, pathans i ta
j iks, son de peli blanca ¡ descendent^ 
llunyans de les antigües tr ibus àries 
que passaren per l 'Afganistan en ruta 
cap a l'india fa molts miMennis. D'a-
quí l'antic nom del país: Ariana. 

Aquests grups de peli blanca, alts 
i ben formats, constltueixen les clas
ses drigents del país (oficiáis del 
govern, comerciants) ¡ son, potser, 
els unies amb els quals el visitant té 
ocasió de parlar en angles. 

Un altre grup etnie important, els 

hazara, de pell groga, son, ni més ni 
menys, els descendents directes de 
les hordes mongoles de Genguis 
Khan i Tamerlan, obligats a replegar
se a l' interior del país davant de la 
pressió d'altres grups étníes més po
derosos. D'algada inferior ais pathans, 
de carácter simpátic i mirada enig
mática, es troben a Kabul fent les 
feines més dures, com arrossegar 
pesades carretes o carregar sacs. En 
vam teñir una més equilibrada visió 
en recorrer les valls interíors de l'Hin-
dukush, on es troben les seves caba-
nes de palla folrades amb catites, 
dites «iurts». 

Vam observar que, a Kabul i altres 
ciutats, la gent d'altres grups ens en 
parlaven amb desdeny. Curiosos so
bre aquest fet várem descobrir que 
el motiu principal d'aquesta actitud 
prové que els hazara pertanyen a la 
secta shiíta de la relígió islámica, 
mentre quasi tots ais altres grups 

son de la secta sunnita. 
Cal explicar que els sunnites se-

gueixen directament la doctrina de 
Mahoma, mentre els shiítes conside
ren que, a la mort del profeta, els 
seus poders de representado d'Alá 
sobre la terra van passar al seu gen
dre Al í . La tomba d'Alí está al nord 
de l'Afganistan i és un Hoc d'impor
tants peregrinacions. 

Altres grups étnics mínoritaris son 
els turcmans, uzgeks, kirguisos ¡ nu-
ristanis. Els dos primers, de pell 
groga, están dividits entre les repu
bliques soviétiques de Turkestan i 
Uzbekistán i el nord de l 'Afganistan. 
Els kirguisos, també groes, viuen al 
Pamir, on está prohibit l'accès, ex
cepte ais caçadors del «Marco Polo», 
especie raríssíma de cabra. El permis 
de caca costa uns quants centenars 
de mils de pessetes. 

Només resten els nuristanís, d'orí-
gen desconegut, blancs, i de vegades 
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amb cabell ros, que viuen al sud-est 
del país, pagans fíns al darrer segle, 
quan varen ésser convertits a l'lslam 
per la forga per un reí afgá. 

Dignitat i orgull 

Moltes sorpreses presenta aquest 
país al víatger. Tant el que ve de 
l'índía com de l'lran amb vehícle pro-
p¡, acostuma a estar mes que t ip de 
l'aglomeracló de gent al voltant del 
vehícle a cada parada. Rialles, pre
guntes, gestos, cops per les f inestres, 
mans que agafen coses de l'ínterior 
per quedar-se-les, o tan sois per ob
servar-íes, etc., acaben la paciencia 
de l'occídental no acostumat a 
aquests batibulls. 

L'Afganistan és quasl un oasi, en 
aquest aspecte. Pocs afganesos s'a-
costen al vehicle. La seva innata dig
nitat els fa difícil aquest tipus de 
relació. Orgullosos per la seva histo
ria de lluites, miren l'occídental cara 
a cara com a un igual. Amb tot, la 
presencia del turisme en alguns 
punts del país comenga a modificar 
aquesta actitud, i no deixa de moles
tar la insistencia d'alguns venedors 
d'articles «tipies» (incloent-hi les 
drogues). 

Drogues 

Afganistán té una justa fama com 
a mercat de drogues. Encara que el 
seu consum está prohibit oflcialment, 
el fet és que se'n poden obtenir fá-
ci lment I a preus rídículament baixos 
comparats amb els perseguits mer-
cats europeus. Davant de la presen
cia del turista és oferta, una ¡ mil 
vegades, tot l 'assortiment de dro
gues imaginables, des del lleuger 
haixíx fíns a I'efectiva heroína, pas-
sant per l'opl, LSD, cocaína, etc. 
L'ús de les drogues mes suaus, prin-
cipalment haixíx, hi és ámplíament 
estés, tant entre la població com en
tre els visitants occidentals, pero els 
seus efectes son notables. Mes greu 
és el cas de l'usuari habitual de dro
gues fortes, deis quals vam veure 
alguns casos en xlcots occidentals 
en un estat físíc lamentable. 

Un poblé de guerrers 

La posició geográfica de l'Afganis-
tan, sempre al mig de grans ímperis, 
ha condicionat dramáticament tota la 
seva historia. 

Dominai per l'imperi persa de Da
ríos, conquerit per Alexandre el 
Gran, que hi funda moltes ciutats i 
hi deixà una colònia grega, travessat 
pels árabs en la seva impressionant 
expansíó després de la mort de Ma-
homa, arrassat per les hordes mon-
gòliques de Genguis Kan, arriba ais 
temps moderns c o m p r i m i entre tres 
grans ímperis: el persa a l'oest, el 
rus al nord, i l'anglès de l'india a 
l'est. 

Tres guerres anglo-afganeses mar
quen els mes orgullosos records de 
la seva historia com a nació indepen-
dent. Mai els anglesos no pogueren 
dominar aquest país, ¡ sofriren ter
ribles destetes com la retirada de 
Kabul durant la primera guerra, on 
només un entre setze mil soldats an
glesos aconseguí d'arribar vlu a l'in
dia després de travessar el llegendari 
Khyber Pass, antiga porta de l'india, 
i avui frontera entre Pakistan i Afga
nistán. Diverses dotzenes de memo
ráis amb els emblemes deis regi-
ments anglesos anorreats, recorden 
aqüestes lluites al viatger. 

Aquesta bellicosa historia está en 
perfecta concordanca amb el brau i 
espectacular paísatge del país, que a 
nosaltres ens va impressionar extra-
ordináriament. 

País de muntanyes i deserts 

L'Hindukush és l'espína dorsal d'a-
questa regió. Continuació natural de 
les muntanyes iranianes, travessa el 
país fins al Pamir, on connecta amb 
els primers massíssos de l'Himalaia. 
Aquesta barrera natural separa el 
nord i sud del país, que és el mateix 
que dir les estepes de l'Asia Cen
tral deis deserts del sud; ¡ un tan 
poderos obstacle feia, fins fa uns deu 
anys. impossible la comunicació en
tre les ciutats del nord ¡ la capital. 
El túnel obert a 3.300 m sota el pas 
de Salang, amb l'ajuda soviética, ha 

acabat aquest a'illament secular. 
Potser la característica mes sobre-

sortint de les muntanyes afganeses 
siguí la total abséncia de vegetació. 
Els vessants árids, ressecs, sotme-
sos a terrible erosió, formen un pai-
satge de gran bellesa, on la gradació 
de colors va del groe al vermeil i 
d'aquest al negre en una apoteosi 
mineral cromática. 

La manca de vegetació crea grans 
perjudicis quan arriba l'època de les 
pluges (de marc a maig), i la terra 
arrossegada per l'aigua talla les car-
reteres amb gruixos considerables 
segons vam poder observar. 

Hem dit carreteres, pero en realí-
tat tan sois n'existeix una de pavi
mentada, que travessa el país d'est 
a oest, amb una branca cap al nord, 
i que ha estat construida en dues 
parts per americans i soviétics. 

Al sud del país s'estén el désert, 
¡Mimitades extensions planes on, du
rant el dia, l'aire ofegador aíxeca re-
molins de pois que semblen els «tor
nados» americans. Quan amb la nostra 
furgoneta travessávem aqüestes ré
gions a cavall sobre la ruta cimenta
da construida pels soviétics, trobávem 
alguns monticles molt distanciats i, 
aprofitant la seva protecció contra el 
vent, campaments nómades amb les 
sèves tendes nègres i els seus ra-
mats de cabres i camells. Una sisena 
part de la població és nómada i l'hi-
vern baixa amb els seus ramats a les 
régions désertiques des deis alts pla-
nells de l'Hindukush, on conreen el 
blat durant el curt estiu d'aquelles 
régions. 

L'lslam, part essencial de l'Afganistan 

Que al mig d'aquestes zones déser
tiques hom trobi a la posta del sol 
autocars i camions parais, i amb els 
seus ocupants pregant de cara a la 
Meca, és un espectacle corrent a 
l 'Afganistan. Per tot el país es com-
pleix el deure islámic de les cinc 
pregáries diáries. amb la seva cor-
responent neteja previa amb aigua 
neta de totes les parts exposades 
del eos. 

Aquest costum permet d'observar 
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Dues nenes del grup Kolash, al Kafiristan. 

• 

espectacles molí poc agradables. A 
tot el país és considerada neta qual-
sevol aigua corrent de mes d'un pam 
de fonderia. Corn que a Kabul les 
aigües residuals corren a cel obert ¡ 
teñen mes d'un pam, és normal de 
veure, a la posta del sol, quantitat 

d'afganesos orientant-se en un liquid 
no precisament pur i cr istal l i . 

Bamian i Band-i-Amir 

Tot ll ibre o article escrit sobre 
I'Afganistán no es pot estalviar de 

mencionar dos punts del pais com a 
llocs obligats de visita: les estàtues 
budistes de la vali de Bamian i els 
llacs naturals de Band-i-Amir. 

La vali de Bamian es troba a uns 
250 quilòmetres al nord-oest de Ka
bul, i és una de les valls interiors de 
l'Hindukush. No menys de sis hores 
de conducció per una pista piena de 
pois, amb un coli de tres mil metres, 
donen accés a aquesta ampia vali, 
verda i tranquiHa, tancada per abrup-
tes cingles i altes muntanyes. Als 
cingles s'obren centenars de coves i 
balmes fetes per la mà de l'home. 
En una d'elles, el Gran Buda: 53 me
tres; en una altra, el Petit Buda: 35 
metres. Imponents i majestuosos, re-
corden l'època gloriosa d'aquesta 
vali, en aquell moment històric, cap 
als comencaments de la nostra era, 
en què tres poderosos imperis, el xi-
nès, l'indi i el roma, estaven en pau, 
i per Bamian passava la ruta de les 
caravanes entre aquests Imperis: la 
Ruta de la Seda. El gran rei indi As-
hoka havia estès el budisme a l'Af-
ganistan, I milers de monjos vivien 
en aquestes coves. El rostre dels Bu-
des era cobert d'or. 

Avui només els turistes visiten les 
imatges de Bamian. Els invasors 
àrabs, durant el segle vuit, destrui-
ren les faccions dels Budes perquè 
la seva religió prohibeix tota mena 
d'imatges. El segle tretze les hordes 
mongòliques acabaren amb tota la 
comunitat budista i redui'ren a cen-
dres la «Ciutat dels Sospirs», ciuta-
della de la vali de Bamian, i extermi-
naren tots els habitants, segons el 
costum d'aquells guerrers sangui
n a r i . 

És encara possible pujar per l'inte
rior del cingle fins a posar-se a sobre 
dels caps dels Budes i observar les 
restes conservades de les pintures 
de les parets. Des de dalt del cingle 
vam poder veure les muntanyes del 
Koh-i-Baba, de cine mil metres, que 
havien estat el motiu alpinist ic ori
ginai del nostre viatge a l 'Afganistan: 
el govern ens nega el permis amb 
explicacions de bandits i guerri l lers. 

Més a l' interior del pais es troben 
els llacs naturals de Band-i-Amir. Al 
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La islamització del país no ha esborrat les 

restes monumentai de la pretèrita època 

budista. • 

mig d'un paisatge molt arid, i a mes 
de tres mil mètres, apareixen davant 
deis ulls sorpresos del viatger amb 
el blau mes intens mai vist sobre una 
superficie liquida. Llacs esgraonats, 
suspesos per sobre del nivell del ter-
reny i formant cascades, formen, 

sens dubte, un espectacle difíci lment 
superable. 

En un lloc protegit del vent, unes 
casetes, amb pomposos noms d'hotel, 
acullen els tur istes, no gaires, que 
s'acosten per aqüestes regions. Amb 
els cingles vermellosos, el sol ere-

mador i els cavalls de lloguer, recor-
da el carrer principal del t ipie poblé 
de les pellicules de l'oest americà. 

Les dones 

Les dones a l'Afganistan no han 
arribat a graus gaire alts d'emanci-
pació. De fet, ais carrers de Kabul, 
vestides amb el «chadri» que les co-
breix de cap a peus i només deixa 
una fina reixa per ais ulls, les dones 
semblen mes fantasmes que no és-
sers humans. 

Els afganesos menys progressistes 
opinen que el «chadri» és un autèntic 
favor fet a les dones, perqué ja que 
el seu lloc és a la llar, encara els 
permet de sortir al carrer ( ! ) . 

Perô algunes dones, a Kabul, co-
mencen a sort ir amb vestits occiden-
tals i, amb les noies de les escoles 
vestides de negre i amb mitges nè
gres, perô amb el rostre descobert, 
son el primer pas, encara que t ímid, 
cap a una mes gran ¡gualtat amb 
l'home. 

Les dones a l'Islam están excloses 
de la religió, que és «cosa d'homes», 
i a l'Afganistan no poden entrar a 
les mesquites amb una sola excep-
ció: la Friday Mosque de Herat, con
siderada monument artístic. Ais auto-
busos les dones viatgen al davant i 
els homes al darrera. 

A causa de l'escassetat de dones, 
aqüestes es casen aviat, cap ais quin
ze anys, i l'enllaç és concertât entre 
les famílies a canvi d'una bona quan-
t i tat de diners. L'escassetat, la poli
gamia i els diners a pagar originen 
que molts homes restin solters. 

Fora de les ciutats mes importants, 
és pràcticament impossible de veure 
dones, ni cobertes ni descobertes, 
amb una ben marcada excepció: les 
dones nómades, dites Rushis, que 
porten sempre el rostre descobert i 
totes les joies de la famil ia penjades. 

Es conta una curiosa historia so
bre les dones kushis. Segons es diu, 
en arribar a la pubertat reben el ves-
t i t que hauran de portar posât durant 
tota la seva vida sense treure-se'l 
mai. Si creixen, s'afegeixen t ires de 
roba a les faldil les; si reben un altre 
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El "xapati" surt de les mans d'en Nadir, Y 

vestit, se'l posen sobre l'antic. Mal-
grat el nostre interés, no vam poder 
constatar la veracitat d'aquesta his
toria. 

Recursos naturals i alimentació 

País sense industria, l 'Afganistan 
depèn de la seva agricultura per a 
alimentar els seus quinze milions 
d'habitants. Només les valls deis rius 
son uti ls per al conreu. L'arròs, les 
fruités i el blat formen els productes 
principáis i constitueixen la base de 
la seva dieta alimentària. La Met es 
consumeíx en forma de iogurt per 
evitar que es deteriori . 

La ramaderia és important per a 
l'exportació, i les pells que hom tra
ba al basar de Kabul a preus molt 
baixos en son una bona prava. A cau
sa de l'abséncia de refrígeradors cal 
aprendre a no consumir ni ous ni 

earn, excepte ais restaurants de la 
capital. El nostre aprenentatge va 
èsser molt desagradable. En canvi, 
hom traba fruités i vegetáis de bona 
qualitat i preu a tot arreu. 

L'alcohol és inexistent, el mateix 
que la earn de pore, per imposició 
religiosa; però l'existéncia de la ine
fable Coca-Cola a tot el país, fins i 
tot ais llocs mes apartats, aconse-
gueix la fél icitât del turista ( I ) . La 
gent afganesa beu te gairebé exclu
sivement, servit molt calent i amb 
molt de sucre, que es diposita al fons 
i és c o n s u m i omplint moites vega-
des la tassa. 

El regateig, obligado ineludible 

Voler comprar qualsevol producte 
sense regateig és, a part d'un mal 
negoci, un desengany per al venedor. 
El comerç a l'orient té, corn a part 

inseparable, la conversa sobre les 
catites davant de la tassa de te, Tes-
tira i arronsa deis preus, els somriu-
res, els gestos de desesperado i 
ruina, les fingides enrabiades, i, a la 
f i , la transacció quasi entre els plors 
del venedor que jura i perjura que 
rep un preu inferior al cost. 

Encara que difícil per la nostra edu
cado occidental que valora massa el 
temps, hom aconsegueix a la fi la 
relaxado necessària per al regateig 
I, llavors, pot passar-ho força bé, 
tant si compra com si no. 

El futur de l'Afganistan 

L'Afganistan va èsser fins a l'any 
1973 una monarquía constitucional. 
Una revolució incruenta instaura la 
república, i el nou régím practica una 
polít ica d'aproximació a l'URSS, però 
mantenint l'equilibri entra els dos 
blocs polítics mundials. Hom pot veu-
re, ais carrers de Kabul, gran quan-
t i tat de llibres i revistes russos i 
molts productes importais de Xina ¡ 
l'URSS. 

Gran nombre de tècnics, proce-
dents tant del món capitalista com 
del món socialista, ajuden a crear 
la infrastructura d'una incipient in
dùstria, ¡ hom pot augurar un progres
s i canvi en les formes de vida de 
la poblado, que comença ara a co-
nèixer els avantatges de la c iv i l i za
do tecnològica. 

Però ens temem que l'equilibri en
tre l'home i el seu medi, que tant 
hem admirât en la població d'aquest 
pais, sera destruït lentament, i els 
afganesos perdran aquest reposât i 
conscient ritme de vida caractérisée 
dels pobles asiàtics. 

Rebin els nostres mil lors desigs 
els habitants de l'antiga Ariana. 
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El Pillier Boccalatte del Montblanc de Tacul 
per J o s e p L a l u e z a 

El Piller Boccalatte forma part d'un 
conjunt de sis pilars de roca que, tôt 
superant un desnivell de 800 o 900 
mètres, enllacen, amb un sait quasi 
vert ical, la gèlera del Gegant amb el 
clm del Montblanc de Tacul, a 4.248 
m. Aquests «piliers» es disposen pa-
rallelament i fan la impressió de mo-
numentals tubs d'orgue de granit 
vermei l . 

Cadascun d'aquests pedestals de 
roca és solcat per una o mes vies 
d'escalada, que pugen vert icalment 
de la gèlera fins al c im. 

Escollim el Pilier Boccalatte com a 
objectiu, i l legim a la guia Vallot: 
«Bell i intéressant it inerari de 800 mè
tres de llarg. El mes lôgic d'aquest 
vessant ofereix una escalada magní
fica. Primera ascensió: el 28 d'agost 
de 1936, per Gabriele Boccalatte i 
Mil le N. Pietrasanta.» 

A les 9 del matí comencem la mar-
xa d'aproximació per la galera. Ens 
ho prenem bastant en calma, ja que 
fa molta calor i la neu és tova. Cap 
al peu del «couloir» Gervasutti ens 
parem i veiem dos puntets sota les 
comises de sortida; son dos escala-
dors que s'afanyen a sortir d'aquest 
«couloir» abans que el sol provoqui 
alguna allau de neu. Fem algunes fo
tos i aprofitem per a encordar-nos, ja 
que han aparegut les' primeres es-
querdes. En saltem algunes i arribem 
al peu d'un estret «couloir» que mar
ca el principi de l'escalada. Son les 
10 del matí i la calor és bastant in
tensa. Pugem de pressa aquest «cou
loir» de 200 i tants mètres, tôt esqui
vant les pedrés que ens envien com 
a salutació una cordada de francesos 
que ens precedeix. Darrera nostre 
ataquen uns belgues, van al Pilier 
Gervasutti que comença al principi 
del «couloir». 

Fem algunes tirades de roca amb 
els grampons ais peus, ja que mes 
amunt ens tornaran a fer falta i arri
bem a una petita bretxa que marca la 
f¡ del «couloir». Aquí comença el Pi
lier Boccalatte prôpiament dit. 

Des de la bretxa fem una série de 
tirades per terreny mixt, amb roca i 
glaç, ja que ara hem passât de sobte 
a la cara nord. L'escalada és delicada, 

ja que la roca que surt de la neu està 
recoberta de «verglaç». En una d'a-
questes tirades ens trobem un grampo 
entre la neu, el recol l im, però l'hi 
tornem a deixar, ja que ben poca cosa 
en fariem d'un de sol. Finalment arri
bem al fi l de l'esperò, on tornem a 
trobar el sol. Després d'un tros fácil 
entre blocs de granit arribem sota 
unes plaques molt dretes d'uns 50 
mètres, travessades per unes cana
letes. Aquest tram és molt dur, ja que 
a part de la dif icultat (V i V suo.) per 
la roca corre una pellícula d'aigua que 
a poc a poc ens va mullant les cordes 
i a nosaltres mateixos. La sensació 
és més aviat desagradable, però no 
hi podem fer res, i aviat tenim les 
plaques sota els nostres peus, per a 
continuar pujant per terreny més fáci l . 
Anem fent tirades i tirades de corda 
fins a perdre'n el compte; de vegades 
per roca, d'altres per terreny mixt, 
quan ens fiquem per la cara nord. 

Ja fa estona que el sol ens ha dei-
xat, amagat darrera les espesses boi
res que ens vol ten; comença a fer 
fred i al Pere se li tornen les mans 
insensibles. Ens posem els guants de 
llana i continuem escalant per terreny 
mixt, tot maleint les cordes que, com 
que son molles, pesen el doble i sem
bla que tinguin algún interés especial 
a travar-se en escletxes i merlets de 
roca. 

Son dos quarts de set de la tarda, 
ja fa unes vuit hores que escalem 
sense parar. Ens trobem al mig d'un 
«couloir» de neu i roca, i encara que 
la boira no ens en deixa veure la 
part superior, pensem que ja no pot 
quedar gaire fins el cím, ja que por-
tem fetes més de 30 tirades de corda. 
Pensem, però, que amb les dues ho
res i mitja de llum que ens queden, 
t indríem temps d'arríbar al c im, però 
no de baixar; i tenint en compte que 
la baixada del Montblanc de Tacul no 
és di f íc i l , però sí peril losa, decidim 
fer un bivac en aquest indret. Ràpida-
ment comencem a muntar la parada. 
Amb els piolets netegem una petita 
plataforma del glaç que la cobreix; si 
l'aplanem bé, hi cabrem els dos asse-
guts, més o menys còmodament. 

Tot seguit ens traiem el material, 

el pengem a la paret i ens coHoquem 
tota la roba que portem, i, a sobre, la 
jaqueta de duvet, ja que no hem por
tât el sac per estalviar pes. La nit 
sera molt freda, ja que devem ser a 
4.000 mètres. Ens fiquem dins del 
lleuger sac de bivac de nilô, assegu-
rats amb les cordes, i devorem, més 
que mengem, part de l'escàs menjar 
de paret que portem: una mica de 
fruita seca, uns caramels i una pasti
lla de glucosa és el nostre esmorzar, 
dinar i sopar. A uns cinquanta mètres 
a la nostra esquerra fan bivac dos 
japonesos. amb els quais intercan-
viem algunes paraules, sense que ells 
ens entenguin a nosaltres ni nosaltres 
a ells. 

Al cap de poca estona ja s'ha fet 
de nit. De sobte la boira desaparelx, 
per a deixar pas a la lluna, rodona 
com un plat. Davant mateix i quasi a 
la nostra alçada tenim les Grandes 
Jorasses i la Dent del Gegant, que 
brilla sota la lluna plena; a la dreta 
la Tour Ronde amb el seu «couloir» 
nord i encara més a l'esquerra el 
Grand Capucin amb el seu caractéris
ée bloc culminant. L'espectacle és 
immens, i l 'home, en aquestes oca-
sions, se sent molt petit. 

Reaiment, en aquest moment, mal-
grat el fred i la incomoditat, no can-
viaria el meu Hoc en aquest petit re-
planet de granit i glaç. 

Dormim a estones, i quan el fred 
ens ho impedeix, ens posem a cantar 
a pie pulmô. Sonen estranyes les nos
tres alegres cançons en aquest Hoc 
tan inhôspit. Els japonesos no diuen 
res; de tant en tant els sentim que 
tussen i es belluguen. Quan el fred 
és molt intens, piquem de peus i fem 
una mica d'exercici. 

A les dues de la matinada sentim 
un soroll sobre el sac de bivac. Trec 
el cap i miro a l 'exterior. Neva! Ha 
canviat el temps, la boira ho amaga 
tôt i petits flocs de neu van caient 
lentament. Torno a entrar dins el sac 
de bivac, no val la pena preocupar-se, 
demà ja ho veurem, pot ésser que el 
temps s'arregli. 

Son les cinc del mat i , torno a treure 
el nas a fora, i l 'espectacle és dépri
ment; no es veu res més enllà de 
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Vista del mass/s del Mont Blanc amb el 
Pillier Boccalatte a la dreta. ^ 

trenta metres, la boira ho tapa tot. 
A poc a poc ens posem en moviment. 
És pesât de cordar-se les botes amb 
les mans encarcarades, és pesat de 
plegar el sac de bivac I fer les mot-
xil les, pero tenim ganes de sortir 
d'aquí, i com més aviat ho fem, 
millor. 

El fred és molt intens i continuem 
l'escalada amb les jaquetes de duvet 
posades, les cordes están gelades ¡ 
semblen talment cables d'acer. 

A la nostra esquerra sentim un so-
roll, son els japonesos que es posen 
en marxa. Van una mica despistáis I 
ens volen deixar passar davant perqué 
els marquem el camí. 

El meu company, en Pere, comença 
la primera tirada; els primers movi-
ments son lents, ja que estem com 

encarcarats, després ja entrem en 
calor. 

La boira és tan espessa que quan 
portem uns metres de corda de l'un 
a l'altre ja no ens veiem. De tant en 
tant neva una mica. La «meteo» de 
Chamonix s'ha equivocat, ja que/pre-
veia bon temps per aquest matí. 

Fem unes 14 o 15 tirades més, per 
roca i glaç, fins a arribar en una bret
xa. En Pere fa una tirada molt delicada 
peí fil mateix del Pilier; després se-
gueixo amb un flanqueig a la dreta 
per roca i neu, i to t de sobte em 
trobo en un collet, al principi d'una 
marcada aresta de neu, és l'aresta 
final i aviat arribem al cim del Mont
blanc de Tacul junt amb els japone
sos i al mig de la tempesta. Son les 
9 del matí i ja fa tres hores que hem 

deixat el bivac. Tot seguit baixem amb 
precauciô per la via normal, en direc-
ciô al telefèric de L'Aiguille du Midi , 
on ens esperen unes bones cerveses. 

L'ascensiô al Montblac de Tacul pel 
Pilier Boccalatte és una de les que 
m'ha deixat un record més intens i 
més grat de totes les que he realit-
zat. El bivac, inoblidable com la ma-
joria de bivacs en paret, i les dures 
condicions de sortida quedaran per 
molt temps en el nostre record. 

• Ascensio realitzada el 23 i 24 de 
jul iol de 1975 per Pere Camins i 
Josep Lalueza, del C.A.D.E., del 
C.E.C. 

• Dificultat: IV i V grau. 
Desnivell de la rimaia al c im: 800 
o 900 metres. 

• Horari: 11 hores. 



Alta ruta a la Vanoise (Alps francesos) 
per Enric Font L loret 

El Parc Nacional és el gran jardí 
deis francesos i és també el vostre 
heretatge. personal. 

Accepteu conscient, de bon cor, 
les seves disciplines i guardeu-lo 
contra el vandalisme i la ignorancia. 

SAMIVEL 

Un migdia primaveral, arribem la 
Mercè Coll, en Pere Aymerich, en Jo-
sep M. Iglésies i jo a l'estació d'esquí 
de Val d'lsere-Tignes, situada dins 
la Savoia francesa, amb un mateix 
objectiu: real izar l'Alta Ruta de la 
Vanoise, amb esquís. 

Creat el 1963, el Pare Nacional de 
la Vanoise és emplacat dins el de-
partament de la Savoia (Franga), en

tre les altes valls de l'Arc (Maurien-
ne) i de l'lsére (Tarentaise) i arriba 
f ins a la frontera italiana. Limita du
rant uns set quilómetres amb el Pare 
Nacional italià del Gran Paradiso i té 
una extensió total de 53.000 hectà-
rees. 

Aquest pare és totalment d'alta 
muntanya, entre 1.230 m i 3.852 m 
d'algada, la cota máxima és el cim de 
la Gran Casse. Té un relleu molt vi
gores, ja que hi ha 107 cims de mes 
de 3000 m, profundament separáis 
per valls de típus alpestre. A la be-
Ilesa grandiosa deis seus paisatges 
alpins, la Vanoise, h¡ uneix una ríque-
sa poc usual deis mitjans naturals, 
que son el résultat d'una regió geoló-
gicament molt complexa (gres, cris-
taHins, calcàries, gneiss, etc.) , del 

gran nombre d'alçades i de la seva 
situació, autèntica cruïlla dins la zona 
intralpina. 

Per les seves caractéristiques ofe-
reix moites possibil i tats d'it ineraris 
amb esquis, i l'anomenada Alta Ruta 
de la Vanoise, es presenta amb diver-
sitat de variants, segons el punt de 
partida i segons els dies disponibles. 

Nosaltres, després d'estudiar les 
diverses possibil i tats, optem per ini-
ciar-la en l'esplèndida superestació 
de Tignes, i fer un recorregut cicl ic, 
que acaba en un poblet situât a pocs 
quilometres del punt de sortida dins 
la mateixa val i . Aquesta ruta ens do
nava la suficient agil itat per a anar a 
cercar el nostre cotxe. 

Després d'equipar-nos, de carregar 
el nostre material, prèviament estu-
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Ascensió, amb esquís, a la punta de la Sana 

(2436 m). • 

diat, i queviures per a tots els set 
dies, ja que no passarem per cap po
blé, aprofitem les installacions de 
Tignes per a situar-nos, per mitjà d'un 
telecabina, en una cota elevada on 
¡niciem l' i t inerari. Arr ibem en aquest 
punt a les 13 h., voltats del món mul
ticolor deis esquiadors de pista dins 
el quai les nostres figures carregades 
amb grosses i pesades motxil les pre
senten un fort contrast. 

1a. etapa. Tignes (cota 3016 m) , re-
fugi de la Leisse (2500 m) . 

L'etapa s'inicia primer en descens 
seguint una pista que després gira 
francament cap a la dreta, sota el 
coli de la Leisse, s'agafa la valí, to-
talment solitaria, que voreja el cim 
de la Gran Motte i, sempre de bai-
xada, ens porta al refugi de la Leisse, 
situât a 2500 m d'alçada. 

El Parc Nacional de la Vanoise té 
nombrosos refugis, construccions to
tes iguals, de fusta prefabricada, no 
gaire grans però molt acollidors i amb 
tot el que fa falta (atuells de cuina, 
gas buta, mantes, etc.) . El fet d'estar 
ben situats contribueix que es puguin 
realitzar esplèndids it ineraris, adap
tais a les inquietuds de cadascú. Els 
refugis són sempre oberts, però se-
gurament a causa de l'educació deis 
visitants, és admirable el seu estât 
de conservació. 

Del refugi estant tenim una bona 
visió del vessant sud de la Gran Cas
se, la Gran Motte, etc., aixi corn de 
la Punta de la Sana. 

2a. etapa. Refugi de la Leisse (2500 
mètres) , punta de la Sana (3436 m) , 
refugi de la Leisse (2500 m) , vali de 
la Leisse (2100 m) , refugi Felix Fau-
re (2515 m ) . 

A la matinada iniciem la pujada al 
que sera el primer cim de l'Alta Ruta, 
la punta de la Sana (3436 m) . Fa fred. 
L'itinerari porta en un coli des d'on 
sensé esquís seguim l'aresta que des
prés de cosa de mitja hora ens con
duira al c im. El temps és esplèndid i 
gaudim d'una visió aèria sobre els 
grans camps nevats que ens envol-
ten, mostra évident de les grans pos-
sibil i tats d'aquesta zona alpina. El 
descens d'aquest cim mereix mencio 
especial, ja que a mes de ser llarg, 

coincideix amb un estât òptim de la 
neu (circumstància que es repetirá al 
llarg de diverses étapes de la nostra 
Alta Ruta). Era una neu pois seca, la 
cobejada neu dels Alps. Qualsevol 
amant de Tesqui de muntanya sap el 
que això significa, i que dona a qui 
s'hi troba una sensació única difícil 
de descriure amb paraules. Amb neu 
pois fins ais genolls obrim traces es-
pontànies cada un al seu aire. Ouan 
recuperem forces parant de tant en 
tant, veiem unes esses, perfectes pro
va del nostre pas i l 'expressió de la 
inquietud de cada un de nosaltres 
amb els esquís. 

Després d'aquesta baixada memo
rable, tornem al refugi de la Leisse, 
mengem alguna cosa, i continuem 
descendint per la vali de la Leisse 
fins a la cota 2100 m, on hem de re-
muntar un tros molt dret, que ens por
ta a l'entrada d'una petita vali. Però 
el temps ha canviat bruscament ens 
envolta una espessa boira i es posa 
a nevar. Al capvespre veiem a pocs 
mètres la fi d'aquesta etapa, el refugi 
Felix Faure (2515 m ) . 

3a. etapa. Refugi Felix Faure (2515 
mètres) , coli de Dard (3153 m) , Do
me de Chasseforêt (3586 m) , refugi 
Felix Faure (2515 m) . 

Una matinada freda, ens agafa no-

vament pujant en direcció a la gèlera 
de la Vanoise, la mes important del 
Parc i de grans dimensions. 

Superada una llarga pala glaçada, 
amb ajuda dels ganivets de glaç. 
veiem davant nostre l'esplèndida ex-
tensió glaciar de la Vanoise, i on la 
claredat de l'atmosfesa dona una di-
mensió enganyosa al conjunt. 

En arribar al coli de Dard (3153 m) 
el temps ens fa dubtar entre conti
nuar o recular, però veient que el 
cim, que encara que llunyà era es
plèndid, decidim continuar. Cal baixar 
uns 300 mètres i després tornar a re-
muntar fortament per la gèlera que 
no s'acaba mai i que ens portare a la 
carena i, al cap de poc, entre boires, 
arribem al cim del Dome de Chasse-
forêt (3586 m) . Una altra baixada amb 
neu bona fins al fons de la vali, una 
nova remuntada, i tornem al coli de 
Dard. La pujada va ser una mica pe-
sada per les hores de marxa que ja 
portàvem. Després, sempre descen
dint, tornarem a l'inici de l'etapa al 
refugi Felix Faure (2515 m ) , on tro-
bem un grup de francesos que vénen 
del poble de Pralognan. 

4a. etapa. Refugi Felix Faure (2515 
mètres) , coli de la Gran Casse (3093 
mètres) , Laissonay (1600 m) , refugi 
Plaissance (2250 m) . 
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Des del coll de la Gran Casse es pot veure 

bé la cara nord d'aquest cim, amb la seva 

impressionant gèlera amb grans bar reres 

de séracs penjades. 4 

El Coli de la Gran Casse (3093 m), entre la 

Gran Casse I l'agulla de l'Epena. y 

Del refugi estant, el vessant sud-
oest de la Gran Casse, cota màxima 
de la regiô, destaca per la seva belle-
sa i la seva severltat. Per a baixar 
aquest cim amb esquîs no era l'èpo-
ca, que ha de ser durant el mes de 
juny a causa de la neu I del pendent 
molt dret. 

En aquesta etapa, amb tôt l'equip 
a l'esquena I després d'un breu des
cens f ins al Plac Long, remuntem per 
la morrena una mica dreta de la gè
lera de la Gran Casse. Travessem la 
gèlera vorejant alguns séracs i anem 
guanyant alçada. Fa un dia molt f red, 
encara que bo i gaudim d'un incom
parable palsatge d'alta muntanya. Al 
cap d'uns mètres molt redreçats arri-
bem al coll de la Gran Casse, que es
ta ja a 3093 mètres, i que s'obre en
tre la Gran Casse i l'agulla de l'Epe
na. Des d'aquî la cara nord d'aquest 
cim ofereix un aspecte molt sériés, 
amb unes barreres de séracs penja
des. Estem en el cor de la Vanoise i 
per ara el temps ens acompanya bas-
tant. 

El descens llarg que ens conduira 
al poblet de Laissonat és en princlpi 
délicat, ja que cal travessar l'altiplà 
superior de la gèlera de Rosolln sota 
les parets del cim de la Gran Casse 
damunt d'una important caiguda de 
séracs per dessota l'agulla de l'Epena. 

Mes tard el terreny es torna mes 
franc i seguint per un Nom i després 
per una vall secundària gaudim d'un 
altre esplèndld descens amb neu pois. 

Després d'haver baixat un desni-
vell de 1400 mètres arribem al petit 
poblet de Laissonay. 

Mengem alguna cosa i a la tarda 
enmig d'una forta nevada remuntem 
els 650 mètres que falten per a arri-
bar al refugi Plalssance (2250 m) , f i 
d'aquesta llarga etapa d'avui. 

5a. etapa. Refugi Plaissance (2250 
mètres), coll cota 2813 m, punta des 
Pichères (3304 m ) , vall de Les Lan-
ches (1530 m ) , refugi Mont-Pourri 
(2450 m ) . 

Durant tota la tarda i la nit passa
des ha nevat, perô avui el dia és ex
cellent, i un sol càlid ens sorprèn pu-
jant al coll cota 2813, que dôna accès 
a la capçalera de la vall de Les Lan

ches. Avui el nostre objectiu és la 
punta des Pichères (3304 m) , que pu-
gem seguint un llom arrodonit, i que 
aconseguim al cap de cosa d'una fio
ra. Des de dalt el cim i pel vessant 
oposat, veiem la resta de l' it inerari 
amb el poblet de Les Lanches al fons, 
dominât per la mola inconfusible del 
Mont-Pourri (3779 m ) . 

Durant aquest descens, trobem neu 
primavera i una llarga diagonal que 

sensé perdre altura, ens permet evi
tar una zona una mica tallada i per la 
dreta de la vall i per terreny mes 
franc, perdem ràpidament alçada fins 
a arribar a un quilômetre del poblet 
de Les Lanches. Avancem sota una 
forta nevada, que no parara mentre 
pugem els 600 mètres que manquen 
per a arribar al refugi del Mont-Pourri 
(2450 m ) , el quai atenyem completa-
ment xops. 
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Refugi Felix Paure, amb Tagulla de l'Epena 

al fons. • 

És un esplendió" refugi del C.A.F., 
de moderna construcció molt gran I 
confortable, encara que difíci l d'es-
calfar per les sèves dimensions. 

El mal temps s'accentua. Bufa el 
torb, fa fred i cau una intensa nevada 
que no parara durant tota la nit. 

6a. etapa. Refugi Mont-Pourri (2450 
metres), Gran Coll (3050 m) , gelera, 
refugi Túria (2427 m ) . 

El dia comença dolent, sense visi-
bi l i tat, molt fred i nevant. La nostre 
¡ntenció, avui, era pujar al cim del 
Mont-Pourri, un deis mes caractéris
ées d'aquesta zona, pero amb aqües
tes condicions climatológíques és im
possible. Esperem unes hores. 

H¡ haurla la possibil ltat de restar 
aquí un día mes, pero tenim els dies 
comptats, i almenys hem de trasco-
llar a l'altre valí. 

Al migdía, veíent que no s'acabad'a 
clarír, decidim d'anar-nos-en, ¡ en 
lloc de passar per la gelera del Mont-
Pourri, voregem la muntanya per l'es-
querra ¡ superant un collet ¡ el Gran 
Coll (3050 m) accedim a la Valí del 
refugi Turia, la nostre fita d'avui. 

En aqüestes condicions del temps, 
la progressió se'ns fa di f íc i l , a causa 
del gruix de la neu que ha caígut, del 
fred i del torb que ens fueteja. Un 
cop superat el primer collet s'ha de 
flanquejar per tal d'entrar en una va-
lleta de la dreta. De cop I volta, la 
pala de neu en qué ens trobem es 
talla i es produeix una petita allau, 
per sort sense conseqüéncles, pero 
que ens fa augmentar les precau-
cions. Al cap d'una hora de remuntar 
aquesta valí arrlbem al coll, que mes 
aviat és una bretxa. Per entre la boira 
mlrem de local izar el refugi Turia. 
que fínalment albírem damunt un pe
t i t esperó rocós formant un minúscul 
quadret de colors. 

La continuado es presenta una mi
ca delicada ja que cal baíxar una ca
nal estreta ¡ redreçada, glaçada en el 
seu començament. 

Baíxem mitja canal amb grampons 
i la resta amb esquís. Un cop a la 
gelera, flanquejant cap a l'est, I évi
tant una zona d'esquerdes, anem baí-
xant ja mes ben orientats en díreccíó 
al refugi Turia (2427 m) , on arribem 

T 

a les sis de la tarda. Hem pogut, 
dones, superar el problema, ja que si 
bé continua el mal temps, per a arri
bar de nou a la vail on tenim el cotxe 
només ens cal baixar. 

Se'ns han acabat els queviures pe
ro tenim la sort de trobar una mica 
de menjar al refugi mateix, que ser-
veix per a calmar la gana i també per 
a aixecar-nos els ánims de cara a 
1'etapa de demá, la darrera d'aquesta 
Alta Ruta. 

7a. etapa (ú l t ima). Refugi Turia 
(2427 m) , Dome de la Sache (3608 
metres), a refugi Turia (2427 m) , La 
Gurra (1609). 

Amb poc de pes a l'esquena, ja que 
tornarem a passar pel refugi de bai-
xada.-sortim en direccíó al Mont de la 
Gurra. Superem un fort pendent que 
ens porta a la cota 2800, des d'on es 
veu ja el cim del Dome de la Sache, 
un dels bonics que haurem fet durant 
l'Alta Ruta. La seva ascensió és molt 
alpina i ens obliga a pujar forca tros 
amb esquís, encordáis i obrint traces 
per una zona molt esquerdada. Se-
guim gelera amunt fíns sota un collet 
on hem de deixar els esquís. 

Encordáis i amb grampons, bus-
quem un punt per passar la rimaia, un 
cop passada la qual aconseguim el f i l 
de l'aresta, que anem seguint fíns que 
al cap de cosa de vint minuts trepit-

gem el cim del Dome de la Sache 
(3608 m) . La visió que hi tenim és 
meravellosa de debo. 

Abandonem el cim amb recança, 
però cal passar les esquerdes abans 
que el sol no escalfi massa i les fací 
esdevenir encara mes delicades. 

Fou un altre descens memorable, 
dins un marc de séracs i cims. Un cop 
al refugi hi carreguem les nostres co
ses i baixem per la vali amb bona neu. 
El descens és molt l larg, uns dos mil 
metres de desnivell des del cim fins 
al poblé, que vam aprofitar al màxim, 
entre la vegetado i tot, f ins que vam 
arribar, amb esquís, a uns quaranta 
minuts, a peu, del poblé de la Gurra 
(1609 m) , fi d'aquesta darrera etapa. 
Hi vam ser a mitja tarda. Un de nosal-
tres, fent autostop, va anar a Tignes 
a buscar el nostre cotxe. Al l í , dones, 
acabava aquest prodigios périple amb 
esquís, després de passar set dies 
entres valls ¡ cims nevats. 

Oui esegui disposât a fer mes de 
set mil metres de pujada amb esquís, 
amb pesades motxi l les. i suportant to
ta mena de temps, tindrà la possibi-
lítat de realitzar també una Alta Ruta 
a la Vanoise. Per la nostra part, des
prés d'haver recorregut aquest para
dis de l'esquiador muntanyenc, el ba
iane que en fem ens apareix neta-
ment posit iu. 
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La gèlera de la Múnia 
per J a u m e M a y o l i Barga l ló 

La gelerà de la Mùnia. en forma de casquet, 

encara que sembla una vulgar congesta 

presenta un front turmentat I cabtic, amb 

esquerdes i séracs. y 

Des de les primeres vegades que 
vaig veure postais del ciré de Trou-
mouse vaig quedar intr igai per una 
petita gelerà en forma de casquet que 
prometía èsser molt Intéressant de 
visitar ja que especialment el seu 
front semblava molt turmentat ì caò-
tic, és a dir, molt pie d'esquerdes, 
••séracs», agulles de gel, etc., encara 
que vista des de lluny, com per exem
ple des del fons del circ de Troumou-
se, no sembla èsser gaire cosa més 
que una vulgar congesta. Però com 
que sé molt bé com enganyen les ge-
leres, que vistes de lluny no semblen 
res, i que quan t 'hi acostes i, sobre-
tot quan t 'hi fiques, hi descobreixes 
marevelles de gel totalment insospi-
tades de lluny, no em vaig donar per 
vençut i vaig decidir veure de prop 
aquesta gèlera com més aviat millor. 

I alxí, el setembre d'ara fa dos 
anys, vaig aprofitar l 'ult im dia d'una 
estada de deu dies als meus estimats 
Pirineus Centrais per intentar d'arri-
bar-hi; després d'una meravellosa nit 
de llamps i trons passada a la cabana 
de la Larri (prop de la vali de Pine
ta) vaig emprendre la penosa pujada 
cap als Macs de la Larri i el coli de 
la Múnia, ¡ en arríbar-hi, després d'un 
flanqueig en descens en la direcció 
on intuía que hi havia d'haver la gè
lera, i en superar un petit llom que 
me l'havia amagada fins ara, em vaig 
quedar amb la boca oberta davant de 
l'espectacle que veien els meus 
ulls: un magnifie casquet de gel, no 
gaire extens, però d'enorme gruix, i 
que especialment en el seu front es-
tava de tal manera esquerdat, tren-
cat, esmicolat, que es podia compa
rar a una ciutat de gel en ruines; 
¿com és possible que aquesta autèn
tica meravella de la natura situada, 
no ja als Alps o a l'Himalaia, sino als 
per algú menyspreats Pirineus, sigui 
poc menys que desconeguda a finals 
del segle XX? Si bé és veritat que 
els ¡tineraris d'ascenció a la Múnia 
passen lluny de la gelerà, i que ni 
des del cim de la Múnia ni des de 
cap punt de la cresta és possible de 
veure-la, ¿no hi deu haver contr ibui i 
el fet que a la immensa majoria deis 
muntanyecs actuáis l'únic que els 

intéressa és «fer cims» i que les be-
Meses de I'alta muntanya els deixen 
bastant indiferents? 

Malgrat que la distancia que em 
separava de la gelera era encara 
d'uns tres-cents metres, no vaig con
tinuar perqué tenia el temps molt 
just i sobretot perqué uns amenaça-
dors núvols havien anat envalnt el 
cel i comprometien el retorn per l'al-
t íssim coll de la Múnia, situât a prop 
deis 2900 metres. Pero em vaig pro-
metre que procuraría tornar-hi en una 
altra ocasió, amb mes temps i amb 
aparell fotografíe. 

El coll de la Múnia es pot aconse-
guir des d'Espanya per tres o quatre 
¡tineraris diferents, pero el més bo-
nic i variât és el que explico a con
t inuado i que és el que vaig fer en 
la meva segona i definitiva excursió 
a la gelera. 

El lector que vulgui fer aquesta ex
cursió haurà d'arribar-se a l'Hospital 
de Parzán, a l'entrada de la valí de 
Barrosa, més amunt de Bielsa, per 
una excellent carretera que va a Fran
ca peí túnel Bielsa-Aragnouet. Des-
prés de travessar el riu per un pont de 
fusta en mal estât (any 1975), es pas
sa per les instaMacions d'unes anti
gües explotacions mineres ¡ se se-
gueix un camí de ferradura (bastant 
difíci l de trobar en els seus in ic is) ; 

al cap de pocs minuts d'haver co-
mençat a caminar, apareix de sobte 
la part del circ del Barrosa dominât 
peí pic de Las Lousèras o Ribiñera 
(3003 m) . No m'entretindré ara par
lant d'aquests magnifie circ, de be-
Ilesa extraordinaria i que no s'assem
bla a cap altre, ja que per si sol es 
mereix tôt un article ben extens. 
Eclipsât per la proximitat de la valí 
de Pineta i el Mont-Perdut, aquí te-
nim una altra meravella deis Pirineus 
molt poc coneguda. Descobert per 
Franz Shrader l'any 1877, fou inexpli
cablement desconegut peí gran ex
plorador deis Pirineus, Henry Russell. 
I Beraldi, va escriure: «A la f¡ del se
gle XIX, no hi deu haver pas deu pi-
rineistes que hagin vist el cirC mis
terios de Barrosa». A causa de les 
seves enormes dimensions, a l'har-
monia de les seves formes i els seus 
colors, pot resistir perfectament la 
comparació amb els dos famosos 
francesos de Gavarnia i Troumouse; 
pero la seva salvatgia i soledat con
trasten brutalment amb la civil ització 
deis seus rivais francesos, el de Ga
varnia sobretot. Esperem que amb la 
circulació per la carretera Bielsa-
Aragnouet el circ de Barrosa no per
dra aquest estrany encant, ja poc 
fréquent avui dia, per desgracia. 

Després de no gaire més d'una 
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Detall de lee insospitades esquerdes cadu

ques de la pe tita gelerà de la Múnia. y 

hora de carni s'arriba al fons del circ, 
la «oule», que dluen els francesos, 
on hi ha una sòlida cabana de pas-
tors, de pedra, que pot servir de re-
fugi acollidor; tal com em va dir un 
pastor de Parzán, és molt desitjable 
que tothom que arribi en aquesta ca
bana porti un xic de llenya, perqué 
queda una mica lluny deis últ ims 
pins. Tinc entés que alxò s'acostuma 
fer bastant als Alps. . . 

A partir d'ara l'excursió es compli
ca, perqué hem d'abandonar total-
ment el còmode carni que anàvem 
seguint, que ens portaría en direccìó 
nord cap al port de Barroude, i no és 
aquest el nostre objectiu d'avui. Ja 
ho sera el d'un altre dia, si Déu vol , 
que el que hi ha a l'altra banda del 
port de Barroude és una de les baú
les mes origináis de la cadena de 
meravelles del Piríneus. 

S'ha d'emprendre, en direccìó a 
ponent, una Marga i dura pujada de 
mes de 1000 mètres, sensé cap tra
ça de carni, per anar a cercar el pas 
entre els pics de Robíñera i la Mú
nia. El pendent és molt fort , i s'ha 
de posar força atenció per trobar els 
mil lors passos entre una série de 
relleus herbosos i barreres rocoses. 
Aquesta pujada, però, no ofereix cap 
períll a un muntanyenc expérimentât. 
S'ha de començar a pujar per la dre-
ta (nord), perqué al mig del circ hi 
ha unes muralles rocoses verticals 
absolutament ¡nfranquejables. Com es 
pot comprendre, és una imprudencia 
Intentar efectuar el descens d'aquest 
it inerari per primera vegada, si no 
se'l coneix bé per haver-hi pujat 
abans. 

Després d'aquesta dura pujada, el 
pendent disminueix, el palsatge 
s'obre, i entrem a la regió de les 
neus perpétues: els pics de Robíñe
ra i Múnia hi apareixen. Els que sa
ben sentir les profundes emocions de 
l'alta muntanya, en arribar en aquest 
Hoc se sentirán immensament feliços, 
perqué la sensació que s'expérimen
ta aquí és de trobar-se, no ja a prop 
d'ella, sino dins d'ella mateíxa. I s¡ 
retornem la mirada cap enrera veu-
rem com han anat apareixent els vells 
amies d'altres excursions: Posets, 

Bachimala, Batoua, Suelza, Arbizon..., 
sense oblidar l'enigmàtic Cotiella. 

Des d'aquí ja es veu el coli que 
s'ha de franquejar, entre Robíñera i 
la Múnia. Es pot seguir una direccìó 
mes o menys recta a través de con-
gestes i relleus rocosos, però si no 
anem massa justos de temps és molt 

aconsellable decantar-se cap a l'es-
querra (sud) i arribar-se fins a la 
gèlera de les Louseras; aquesta ge-
lera, estudiada per Shrader el segle 
passât, es troba avui dia terr iblement 
disminuida i degenerada, i ja no té 
l'esplendor de fa cent anys. No obs-
tant aixó, no manca interés a aques-

260 



Vali de Barrosa, des de la morrena de la 

gèlera de Les Louséras. • 

ta extensa superficie de gel, formo-
sament enquadrada entre les sèves 
morrenes. Al seu front neix el tor
rent que, als pocs moments de sor
tir a la l lum, es precipita vuit-cents 
mètres fins al fons del cire de Bar
rosa, en múltiples cascades. Oui s'in
teressi per la geologia, gaudirà de 
debò estudiant els test imonis de l'an-
tiga activitat de la gèlera: roques 
polides, estriades, morrenes perfec-
tamen't conservades, etc. Des d'aqui 
sembla fàcil l 'ascendo del pic de les 
Louseras, pujant per la gelerà, i per 
pendents rocosos que porten fins a 
la cresta. Si mirem cap al nord, veu-
rem la Múnia sota el mes lleig deis 
seus aspectes: les sèves deslluïdes 
i erosionades roques esquistoses i 
pissarroses disten molt de tenir la 
bellesa de les muntanyes granitiques 
o calcarles, i als seus peus no hi 
resta quasi gens de neu a finals de 
l'estiu. La seva presencia no corres-
pon, certament, a un pie de mes de 
3100 metres! La Múnia s'ha de veure 
des de Franca, des de Troumouse, de 
la qual els francesos están tan orgu
llosos. 

En arribar al coli de Robiñera ens 
espera una altra sorpresa: apareix de 
sobte el majestuós massís del Mont-
Perdut. Les sèves dimensions exage-
rades fan que sembli estar molt mes 
a prop que no està en real i tat. Es-
pectacle de gran qualitat, sobretot a 
les primeres hores del dia, quan els 
raigs del sol llevant ofereixen fantàs-
t icscolors a les caractéristiques ro
ques calcàries del Mont-Perdut. A la 
dreta del massís s'aprecíen perfecta-
ment, amb un día ciar, les llunyanes 
muntanyes de Telera i la graciosa 
cúpula del Collarada, prop de Jaca. 

En direcció nord-oest ja es veu el 
coli de la Múnia, al qual ens dir igim 
flanquejant la muntanya i procurant 
no perdre gaire aleada, ja que els dos 
colls están sensiblement al mateix 

nivell. A l'esquerra, sota nostre, re
posen els llacs de la Larri. 

En arribar al coli de la Múnia veiem 
una pila de muntanyes franceses, en
tre les quals destaquen el Pie Long ¡ 
el Campbieíl, de qué es va tractar 
no fa gaire en aquesta meteixa re
vista, en un bonic article de Caries 
Macia i Vives. Cal no jutjar aquest 
massís pel que sembla des d'aquí, ja 
que també se'ns presenta per la seva 
banda menys ¡nteressant. En direcció 
a ponent, veíem el Vinhamala, amb 
la seva gran gelerà d'Ossoue, una 
de les mil lors deis Pírineus. 

Per arribar al nostre objectiu tenim 
ara dues possibi l i tats: la primera, 
efectuant un flanqueig en descens en 
direcció nord-est, per un relleu de 
pedrés ¡ neu suspès a sobre d'un 
cingle, amb qué arribarem a la gele
rà per la part de dalt; la segona, bai-
xant directament al nord uns dos-

centso tres-cents metres de desnivell 
fins a una gran terrassa tallada al 
nord per una enorme t imba, i conti
nuant després cap a la dreta (es t ) , i 
arribar-hi, així, per la part de baix. 
Deíxo al lector que t r i i qualsevol de 
les dues, ja que el que li espera és 
el mateix: un fantastic món de gel, 
esquerdes, «séracs», agulles, etc., que 
no es pot explicar amb paraules. 

Si voleu que us sigui sincer, he 
dubtat un moment a publicar les fo
tografíes que adornen aquest art icle, 
ja que, sense cap punt de compara
d o son molt enganyoses quant a les 
dimensions, i sembla que algunes de 
les formacions de gel que veíem tin-
guin uns dos o tres metres. Però si 
mult ipl iquem aquests nombres per 
deu serán molt mes a prop de la rea
litat. Tanmateix, tine molt d'interès a 
insistir sobre un punt: per poder veu
re la gelerà en tot el seu esplendor 
s'ha de visitar quan estigui totalment 
desemmascarada de neu, velia o nova, 
i això només passa unes poquíssimes 
setmanes l'any, situades aproximada-
ment entre meitat d'agost i meítat de 
setembre. Els enormes gruixos de 
neu nova la van tapant cada vegada 
mes i més, per no tonar-se a desta
par fins a l'agost de l'any vinent. 

No quedaría amb la consciéncia 
tranquilla si no fes l 'advertiment del 
peril l que hi ha d'acostar-se massa a 
segons quíns llocs, a causa deis des-
preníments de «séracs» (blocs de 
ge l ) , i també de pedrés que la gele
rà transporta a la seva superficie i 
dins de la seva massa. 

Sí. és veritat que les geleres han 
degenerai molt en aqüestes ult imes 
decades, com ja massa s'està dient 
avui dia, però no és menys veritat 
que a les nostres muntanyes hi ha 
una dotzena de massissos on encara 
tenim magnifies exemplars de «glace-
res de tipus pirenaic, suspès, o de 
circ», per a glòria dels Pirineus. 
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Un Feliç aniversari 
per Pere Calders 

Homenatge dels 
artistes catalans al Centre 

Els dos treballs que publiquem 
en aqüestes pagines, origináis deis 
distingits escriptors Pere Calders i 
Ramon Grabolosa, eren destinais al 
llibre Homenatge dels Artistes Ca
talans al Centre però circumstàn-
cies purament mécaniques van im
pedir la seva inserció en aquest re-
cull. Per això, amb el desig que no 
restin inédits, els donem acolliment, 
amb goig, a la nostra revista. 

L'era de l'automôbil deu haver can-
viat fonamentalment el sentit de l'ex-
cursionisme. M'imagino que aquesta 
consideraciô és. valida, sobretot, a 
l'hora de fer recomptes estadistics: 
cada vegada hi ha mes gent que va 
d'una banda a l'altra carregant la fa-
mïlia, seguint uns itineraris lligats a 
les exigències del cotxe. Es tracta 
d'anar all i on puguin arribar les rodes, 
sempre a tocar de carretera o d'auto-
pista, amb serveis complets a prop i 
totes les garanties mécaniques pos
sibles. 

Es pot assegurar que, quantitative
ment, el nombre d'excursionistes ha 
augmentât. Perô de mica en mica, 
gairebé sensé adonar-se'o, l'excursio-
nista rodât ha perdut el qualificatiu 
primer i s'ha anat guanyant el de tu-
rista. Interlor o exterior, perô turista. 
És una diferència subtil que les defi-
nicions de diccionarl no aclareixen 
prou bé, perô que la intenciô popular 
centra amb exactitud. El turista corre 
molt mes I va mes lluny, veu moltis-
simes mes coses, perô no té tant de 
temps per a mirar-se-les, quan torna 
a casa, si se'l compara amb l'excur-
sionista clàssic, sembla que no hagi 
vist, de bon tros, tant de paisatge. 

L'excursionista clàssic, el de mun-
tanya I camps a través, que porta les 
cames all i on les fan anar els ulls i 
l'esperit, encara existeix, per fortuna. 
Segurament no n'hi ha tants com 
abans, han tendit a disminuir perquè 
l 'automobilisme ha fet de sedàs, ha 
establert unes classificacions. Sensé 
que s'hagi d'ofendre ningû, es podria 
dlr f i encara que de moment no ho 
sembli) que l'excursionista clàssic 
sap mes d'anar pel mon. O que, al-
menys, en treu un altre partit, pot 
comptar amb éléments mes variats 
per a explicar-se a si mateix el seu 
amor pel pais i encomanar-lo als 
altres. 

Tot aixó, és ciar, está subjecte a la 
relativitat que cadascú vulgui aplicar-
h¡. És molt probable que la vella i sa
via combinado d'anar en part a peu 
i en part a cavall proporcioni, ara amb 
mes mitjans que abans, una tercera 
categoria molt aproximada al rodamón 
ideal. I no vindria gaire a tomb, faria 
l'efecte d'una reflexió banal si el fet 
d'esmentar l 'excursionisme no es re
ferís a una commemoracíó general-
ment compartida: el centenari del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
Ouan es parla de l'amor al país a tra
vés d'una major coneíxenca l'obra 
realizada per l'entitat secular que ara 
rep l'homenatge de tot un poblé té un 
valor extraordinari. Les diverses sec-
cions que la componen han procurat 
desvetllar la inquietud de l'esperit, 
l'afany de saber i una mes profun
da consciéncía patriótica, projectant 
aquests sentiments en ámbíts que ex-
cedeixen la pura geografía i abasten 
zones indispensables en una cultura 
viva. La celebracíó d'aquest primer 
segle d'existéncia és una rao ben le
gítima d'orgull coHectiu. 
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Sant Esteve d'en Bas 
per Ramon Grabolosa 

No sorprèn que, en la prehlstôria, 
l'home escollîs aquest pujol on s'aco-
moda la vila actual. Aleshores séria 
una mena de peninsula, la quai limi-
taria en la gran torbera que estagna-
va els fondais de la val!. En restruc
tura orogràfica que clsella els horit-
zons, suposa l'acaballa d'una aresta 
que faldeja des del mont Murrià i 
avança, agosarada, a l'estany, emmar-
cat de bardisses i boscûries impéné
trables. 

Avui la plana mostra la geometria 
dels conreus —colleccionant eroles—, 
que dibuixen camins, corriols i carre-
teres. Les rutes de sempre, diguem-
ne, tradicionals, i les que solquen els 
servels de la reuniflcaciô parcellària. 
Les embostes d'alzines i clascar, s'en-
camen en els pendents i guarneixen 
de plomalls les cingleres. La lînia de 
pollancs, traça xaragalls i escorrancs, 
corn si escorcollessin el curs vacil
lant i Incipient del rlu Fluvià, inven
tât pels dolls que s'estimben des 
dels sallents de Sant Pere de Falgars. 

És un paisatge fntlm, local, diferent 
si voleu de qualsevol altre quan es 
mira amb uns ulls extasiats. Té élé
ments d'agressivitat, afinant les cres-
tes del muntanyam, perô no renuncia 
al contrapunt que s'amolxa en ves-
sants i pendissos que s'embosquen o 
es llauren. La carena del Grau, els 
merlets de Falgars —amb el ris sump-
tuôs del santuari de la Mare de Déu 
de Cabrera, estargit al ce l— i el den-
tat de Santa Magdalena del Mont, la 
perspectiva adopta un tombant fami-
liar per als olotins, sensé aspriveses 
détonants. Quan Santa Magdalena 
s'embolcalla amb el misteri de la boi
ra, evoca qui sap el miratge remot, 
del quai, nosaltres, no sabrem mal en-
devinar el secret. 

Ens trobem davant d'una panoràmi-
ca de serenors inefables i també de 
nûvols superbs, que s'encastellen fe-

réstecs i amenaçadors. Hi ha un equi
libri de volums que construeixen les 
perspectives; color i matèria viva, 
pintoresca i típica, agraria i bucólica. 
El país ha contr ibui i sensiblement a 
la pintura i a la l iteratura. Pintors, 
poetes i escriptors de la comarca, 
son una resposta a la característica 
inspiradora d'aquesta natura, dotada 
de privilegís sentimentals. La geogra
fía, amb la geologia exultant i la bo
tànica enlluernadora —acompanyada 
d'un règim de pluges substancio
sos—, fan possible aquest esperi i do
tât de metangia, capaç de recrear-se 
en l'expressió estètica d'un paisatge, 
el quai, amb els anys, ha adquirit 
rang internacional. 

La finor impolluta de les clarors de 
l'alba abranda la crestaria vitrell ina 
mes alta de les carenes de ponent. 
L'espectacle és unie per a l'excur-
sionista, àvid d'emocions matineres. 
En aqüestes hores de solituds huma
nes, apunta la canço dels ocells i l'ai
re encara transporta, amb la filagarsa 
de la boira, la fredor húmida de la 
nit que flaira molsa i reflecteix les 
espumes platejades deis rierais i els 
aiguamoixos, que ressonen rítmics i 
eterns en els silencis inédits i trans
parents dominant el paisatge. 

La l luminosltat exultant del migdia. 
cada tarda tomba en postes d'un cro
matismo sovint tr iomfal i tr iomfalista 
per l 'objectiu fotografie o el pintor de 
principis emocionáis. Després amb 
els minves crepusculars, a l'hora bai-
xa, tot plegat se submergeix en ma-
ragdes aquatiques i enfonsades, i en 
blaus que s'empolsinen de veis Meto-
sos d'una densitat asfixiant. Es quan 
el gris s'impermeabllitza damunt de 
cada cosa i afína, estàtic i sòl id, el 
perfi l dels cimals romputs damunt 
d'un cel que mostra l'escasa t i t i l lant 
de les primeres estrelles. És quan 
s'ensopeixen els camins que ja no 

menen enlloc, i els arbres s'adormen 
vetllant els f i ls d'aigua colgats entre 
els conreus; o s'emmirallen esglaiats, 
als bassiols que la pluja abandona 
lànguidament al capdavall dels pen
dissos verdissims. 

de l'obra «LES VALLS D'OLOT» 



La Creu d'en Sayo 
al pont de Mahoma 
per HMari S a n z i G o n e l 

Pas de Mahoma. Al m/g cíe la cresta, el 

; gu/a Antonio Abadias duent la creu abans 

d'instal.lar-la. y 

Ha desaparegut la «Creu d'en Sayó» 

L'lgnasi Canals i Terrats, un dels 
nou esforcats ploners que l'any 
1917. concretament el 27 d'agost, pu
jaren la creu de ferro forjat fins al 
pont de Mahoma, o Mahomet. com 
llavors era anomenat, ens ha adrecat 
una sentida Metra lamentant-se de la 
desaparició d'aquell símbol que, amb 
tant d'amor i d'esforg, es carregaren 
a coli des de la Renclusa fins a dipo-
sltar-la entre el rocam d'aquella cres
ta dentada 

D'aquesta Metra, de la qual es des-
prèn el seu entusiasme per la mun-
tanya i les seves coses, que traspua 
records de perdudes amistats i enyo-
ra l'aventura i el gaudi de les sor-
preses d'aliò que ens era desconegut, 
i en qué pujar a l 'Aneto, el déu mític 
del Pirineu, era com la consagració 
d'un muntanyenc, en tralem uns parà-
grafs en relació amb aquesta creu: 

«Jo no sé si la Creu pot haver cai-
gut pel vent; la neu o per mà mal
intencionada, però penso que caldria 
posar-la altra vegada al seu Hoc. Jo ja 
tinc 80 anys i no tinc capacitai per a 
fer-ho com ho vaig fer 57 anys enre-
ra. amb mossén Jaume Oliveras, Lluís 
Vallet, Lluís Goytisolo, Isidre i Ramir 
Puíg, Pau Figueras, Antonio Abadias i 
el guia Daniel (?) , tots ells avui 
morts, excepte Ramir Puig. 

»Per respecte a ells i com a únic 
supervivent, junt amb en Ramir Puig, 
d'aquell drama tan ben explicat a Els 
Llamps de les Maleídes, de mossén 
Jaume Oliveras, em cree en el deure 
de demanar ajut a tot aquell jovent 
que estimi la muntanya, a f¡ que si-
guin ells els qui portin a terme la 
reinstaHació de la Creu.» 

Han passat cinquanta-nou anys d'a
quella gesta, perqué de gestes hem 
de parlar en referir-nos a les ascen-
sions que, llavors, es feien ais cims 
de la Maladeta. D'aquell grup d'ena-
morats del paisatge, de la naturalesa 
i de l'amistat, sois queden l'lgnasi 
Casáis i en Ramir Puig. Els altres 
companys ja feren la seva darrera as-
censió cap ais cims sempre verges 
de la Muntanya Eterna. 

Una breu historia de la creu 

Al cim de l'Aneto, el 27 de juMol de 
1916, en el Hoc llavors conegut per 
pont de Mahomet, un Mamp colpi les 
vides de Josep Sayó guia de Benasc, 
i d'Adolf Blass, el seu client. 

La noticia d'aquest drama arriba a 
tots els médis excursionistes, gra
cies, en part, a la divulgació feta del 
l l ibret Els Llamps de les Maleídes, es-
cri t per mossén Jaume Oliveras, un 
dels dos supervivents d'aquell dis-
sortat accident, en part, també, per 
l' interès creixent que tot just es des-
vetllava al nostre país per les gestes 
alpinístiques i per l 'excursionisme en 
general. 

És ben cert que aquest accident no 
era el primer a la Maladeta. Qui sap 
tots els que han restât en l'anonimat 
d'entre els caçadors d'isards i pastors 
d'aquelles vails, morts pel torb, engo-
lits per algún «forao», coberts per la 
neu, o Miscant indeturablement pels 
glaçats pendissos, fins a anar a raure 
al fons d'alguna esquerda. Cap escrit 
no ens n'ha arríbat. Però, per la Ile
genda o el mister i , encara podem oir 
algún relat de Mavis d'algun jai del 
país. 

Del primer de qué hi ha un testi

moni escrit, és el de la mort del veli 
Barrau, en «Pierrine», com era cone
gut a Bagnères de Luchon, on feia de 
fuster i de guia segons s'esqueia la 
temporada. L'onze d'agost de 1824, 
acompanyant dos joves estudiants, 
caigué al fons d'una de les esquerdes 
de la gran gèlera, on desaparegué per 
sempre mes. La seva mort, rodejada 
també de certa llegada, tingué en 
aquell moment, gran ressonància en 
els réduits cercles alpinístics fran-
cesos (1) . 

Però d'aquell fet havien passat prop 
de noranta-dos anys i quasi res en 
restava en les ments de la generado 
de l'any 16. Així que, de fet, per a 
nosaltres fou el primer que sotrague-
jà profundament el nostre món ex
cursionista. 

Un any després, el 27 d'agost de 
1917, i per iniciativa del nostre Cen
tre Excursionista de Catalunya, es 
collocava en el mateix indret on se 
suposa que perderen la vida Adolf 
Blass i Josep Sayó, una creu de ferro, 
en recordança d'ambdues v ict imes. 

Un grup d'entusiastes muntanyenes, 
que, sens dubte, podríem incloure en 
l'elite dels peoners del nostre excur-
sionisme, d'aquells que ens desco-
briren els it ineraris i les rutes d'as-
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Davant la capella de la Mare de Déu de les 

Neus, a la Renclusa, s'apleguen uns per

sonarges que ja han entrât en la llegenda 

del nostre alpinisme. Y 

Antonio Abadías tluis Goutisolo garnir Polo 
isiorePuiq Mnjaome ûiii/erds Gwa de Lw*on Tres turista francesas ama 

uuis Hauet 

censió als pics del massís, s'encarre-
gà volenterosament de la tasca d'ins-
taHar-la, perqué alhora retien culte a 
l'amistat que eis havia ll igat als mun-

tanyencs desapareguts, especialment 
en Sayó. 

Tal com ens deixa constancia l'es-
cri t que ens ha dir igit Tignasi Canals, 

el grup era format per nou persones, 
entre les quals es comptaven mossèn 
Oliveras i el guia Antonio Abadías, 
gendre del desaparegut Josep Sayó. 
Cal aclarlr, però, que el guia Daniel, 
que el senyor Canals menciona en la 
seva lletra seguit d'un interrogant, 
fou en realitat Antonio Lobera. La 
seva signatura junt amb la deis que 
també signaren en el 1 " llibre regis
tre del Centre, al cim de l'Aneto, ens 
ha permés d'aclarir-ho. 

A la capella de Nostra Dona de les 
Neus, a la balma davant del refugi 
de la Renclusa, mossèn Jaume Oli
veras oficia una missa en memòria 
deis dos companys morts tot just feia 
un any. No ens cal fer cap esforc 
per a imaginar-nos amb quina emoció 
i amb quin fervor es degueren elevar 
les oracions vers aquell cel que tan 
a prop s'albirava. 

L'endemà, a trenc d'alba, amb l'es-
telada per dosser, el grup enfila els 
drets contraforts que porten ais Por-
ti l lons. A dos quarts d'onze ja grim-
paven per l'aresta dentada del Pont 
de Mahoma. 

Entre les escletxes de les roques 
de l'estret pas, quedà fixada sòlida-
ment la creu. Les paraules emociona-
des de mossèn Oliveras en beneir-la 
degueren sonar majestuoses i, fíns ¡ 
tot, profètiques en el silenci infinit 
d'aquells cims, i el vent, en xiular en
tres les agudes arestes de granit del 
pie mes alt del Pirineu, hi posava la 
música de fons. 

Amb gest emocionat, tots s'ajupí-
ren per besar la creu, en especial 
Antonio Abadías. Al llarg de la seva 
vida de guia, el «León del Aneto», 
com després se Tanomenaria, passa
rla pel seu costat centenars de vega-
des, i estem segurs que a cada una 
d'elles, una pregaría mouria en silen
ci els seus llavis i es descobriria 
respectuosament, mentre devia con
tar ais seus clients que, per primera 
vegada pujaven a l'Aneto, l'odissea 
deis llamps de «la Maleída» en la 
qual morí el seu sogre,en Josep Sayó, 
el «primer guia de l 'Aneto». 

La cambra fotogràfica d'lgnasi Ca
nals, que llavors era un jove de 20 
anys, però que, pel que eh podem 
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Els mateixos personatges ja mitics, dalt del 

cim, configurant una estampa amb un nota

ble regust d'epoca passada. y 

... w ? - \ " 

Pau Figuems A n t o n i ° A b a a ^ 
Uuis Ooutisdo tin, Jaume Oliveras Isiúre Puig Ramir Puiq quia Antonio Lobera 

Uuis Val/et 

apreciar, ja era un virtuós en l'art de 
la fotografia, que tot just estava en 
les beceroles, ens ha deixat un tes
t imoni grafie d'aquella Jornada per a 
ells inoblidable, el quai ens és plaent 
de reproduir. 

Al mateix temps, en Pau Figueras 
amb el seu traç vigorós i decidit dei-
xava constancia d'aquests fets al 
Llibre-Registre del c im, i mossèn Oli
veras hi dedicava, a continuació, un 
sentit record dels companys que no 
pogueren retornar amb eli d'aquella 
dramática excursió (2) . 

Poe després, mossèn Jaume Olive-
ras escrivia en el seu ll ibret, Els 
Llamps de la Maleïda: «En sortir del 
Pont vaig girar els ulls enrera i entre 
aquelles roques, ferrenyes i punxegu-
des, m'aparegué la creu, aixi com una 
visió de pau i benaurança que endol-
cia l'aspror d'aquelles roques...». 

La creu torna a ser noticia 

No fa pas gaire es rebé la noticia 
que la creu, que durant prop de cin
quanta anys havia donat fe del drama 
de «les Maleïdes», havia desaparegut. 

Una extensa Metra de Mr. Jean Jac
ques Mart in, de la Secció de Bagnè-
res de Bigorre, del Club Alpin Fran
çais, ens ho comunicava, alhora que 
donava també noticia del seu retroba-
ment a la cresta de Llosas. 

Com pogué anar a raure en aquell 
indret, és un misteri que encara no 
ens ha estât possible d'aclarir. 

Evidentment, era ben fàcil de treu-
re-la del seu Hoc, ja que ni quan es 
va collocar, ni al llarg d'aquests cin-
quanta-nou anys, es cimenta deguda-
ment a les roques. Tan sols va ser 
introduira profundament en una es-
cletxa, falcant-la, després, amb al-
guns còdols. Malgrat això, resta sôli-
dament fixada. Tant era aixi, que 
àdhuc es feia servir per a agafar-s'hi, 
tot fent tracciò, per a superar, per 
aquell cantó, el cantellut Pont de Ma-
homa. El fet de treure-la, però, aixe-
cant-la, no oferia cap esforç extraor
dinari. És de suposar que ni el vent 
ni la neu ni cap altre fenomen atmos-
fèric no en fou el responsable. Per 
tant és ben possible que es tractés 
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Mossèn Jaume Oliveras (fora de la fotogra

fia) beneeix la creu. Moment en que la besa 

el guia Antonio Abadías. Y 

Primera fotografia teta des de l'Aneto de la 

Creu del Pas de Mahoma. Y Y 

d'un mes dels actes de vandalisme 
que tant sovintegen ara, a muntanya, 
amb désespérant freqûència. 

Una justif icada indignació 

La indignació que aquests actes 
ens produeixen és compartida arreu. 
Queda ben palesa, aquesta en la Me
tra que ens dirigeix Mr. Jean Jacques 
Mart in, del «Club Alpi Francés», en 
la quai ens manifesta, en relació amb 
tots aquests deplorables fets i, espe-
calment, referint-se al cas concret de 
la «Creu d'en Sayo», que el seu Club 
està disposât a plantejar el cas a to
tes les entitats i federacions de mun-
tanyisme de totes les nacions, de 
donar-ne compte al Comité del Piri-
neu de la Federado Francesa, a la 
Federado Aragonesa, tan localment 
afectada, assabentar-ne l'Assemblea 
Nacional de la F.E.M. i demanar a la 
Unió Internacional d'Associacions Al
pines a Ginebra que arbitri els mitjans 
per a aturar aquesta onada d'incivis
me, de grolleria i d'lrresponsabilitat 
que commou el món de la muntanya, 
i que es protegeixin d'una forma o 
altra aquests símbols de respecte i 
de veneració envers els caiguts a 
muntanya, o que perpetúen determi-
nades efemérides dignes de record. 

La nostra actuado envers aquests 
fets no ha de ser menys enérgica i 

efectiva que la que proposa el «Club 
Alpi Francés», si cal, augmentada 
encara mes pel recent fet de la creu 
en el qual ens sentim directament 
afectats pel que representa per la 
historia del nostre Centre. 

El seu retorn 

Actualment la creu resta dipositada 
a la llar dels Sayo, a Benasc, segons 
ho manifesta Mr. Jean Jacques Mar
t in , en l 'últim paràgraf d'un article 
publicat a les revistes franceses es-
pecialitzades en temes de muntanya, 
en el qual paràgraf fa, a mes, una 
proposició: 

«Al cap de cinquanta-vuit anys, la 
creu del pas de Mahoma ha tornat 
ara a la casa pairal dels Sayó, a Be 
nasc. Hi sera restaurada i hi restarà 
presentada al respecte dels munta-
nyencs dignes d'aquest nom. Mai més 
no tornará a pujar a l 'Aneto, decidida-
ment, més mal frequentai del compte. 
És probable que una simple placa de 
marbré recordará a l' indret mateix 
l'accident funest de 1916; n'hi ha ben 
bé prou per a la nostra època lamen
table.». 

Però la nostra decisió ja fou presa 
des del moment de saber-se retro-
bada; el de rest i tu i r la al seu Hoc, al 
Pont de Mahoma, on ha de continuar 
complint la missió per la qual hi fou 
posada. Aquesta decisió es velé en
cara més refermada, en llegir la sen
tida carta d'Ignasi Canals. Altrament 
seria com condemnar a l'oblit tot 
l'esforg, tot el braó i tot el sacrifici 
d'uns homes que ens deixaren un 
llegat d'exemplaritat, d'honestedat es
portiva, de coneixements, d'ideals i 
de realitzacions, i que al llarg d'un 
ben definit i da r itinerari anaren dei-
xant unes fites de les quals ens feren 
els hereus directes, amb l'Ineludible 
deure de perpetuar-les i conservar-les 
per a les futures operacions. Hem de 
ser fldels ais seus principis i lleials 
als homes com els que posaren la 
creu al Pont de Mahoma. Cent anys 
de muntanya i per la muntanya ens 
obliguen a molt envers els que feren 
planer el carni per a arribar al nostre 
Centenari. 
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Peñalba de Santiago i la Maragateria 
per J . M. C i r e r a 

Un dissabte, de matinet, arribem a 
Ponferrada, vila de l'äntic reialme de 
Lieo. Som en una terra de lignit i de 
ferro; ho mostren palesament eis to-
pònims dels envolts: Herrerfa de los 
Frailes, Herrerfa de Compludo, sense 
oblidar, una mica per atzar, l 'ètim de 
Ponferrada. Segons una tradició In
certa, Osmendo, bisbe d'Astorga cap 
alla el segle XI, féu coHocar unes xar-
xes de ferro a l'antlc pont roma da-
munt el Sii per tal que les algües 
del desglac no se l'enduguessin. D'al-
tres canten la mateixa cangó amb 
una altra tonada, asseverant que el 
pont fou bastit per ordre del bisbe 
Osmendo; però era de ferro des del 

cim de la volta fins al darrer esperó. 
Cap a San Lorenzo de Valdueza 

falta gent. La nostra fita és Peñalba 
de Santiago, a vint-i-dos quilómetres 
al S.S.E. del pont ferrís. Ara trobem 
San Esteban de Valdueza; manllevem 
el trencall en direcció S.E. després 
de llegir el rétol : «SANTIAGO DE PE
ÑALBA -14». Vers Ponent continua 
una carretera el destí de la qual no 
hem apamat mai; diuen que un jorn 
ha d'arribar a La Puebla de Sanabria. 

Aviat trobem Valdefrancos, a la ri
bera de l'Oza. De cop I volta ens 
adonem que 'Val-dueza' no és sino la 
diftongació del nom del r iu. Un parell 
de pontarrons simpátics travessen el 

corrent, fent accessibles les dues es-
glesioles bastides als pradells de l'al
tra banda. Paisatge amable per èsser 
ullat quan fa un bon sol, corn és ara, 
però de mal ferrar si s'hi ha de viu-
re. Les cases tenen eixides de fusta; 
només es veu gent gran i algun mar-
ree. Cabres, i no pas gaires vaques. 

Un xic mes endavant passem pel 
beli mig de San Clemente de Val
dueza, on arriba l'autocar de lînia de 
Ponferrada, unie enllaç amb el mon 
sia dit confortable. Tornant de dalt 
trobarem un cotxe de forner que re-
parteix el pa per les cases de San 
Clemente. Ara fa vuit anys la carre-
tera era enquitranada fins acî; del 

VILLANUEVA 
DE VALDUEZA 

SAN PEDRO 
DE MONTES 

PEMALBA DE SANTIAGO 

Là Guianâ A 
1848 
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£sg/és/a Parroquial de Peñalba de Santiago 

Y 

quitrà no en queden sino pedrés bal-
deres, des de San Esteban. 

Comencem els darrers sis o set 
qui lômetres; de primer al fons de la 
vall, entre massissos castanyers i 
nogueres que -ombregen l'indret, ja 
de per si humit. Hi trobem diferen
cies importants: la ruta és força mes 
ampia, sobretot a la part alta. Ales-
hores, nova de trinca, amb la terra i 
les pedrés llevades de la carretera, 
els voluntaris del poblé havien col-
gat la vegetació, de San Clemente 
per amunt; ara, els vorells son plens 
d'herba i àdhuc d'arbusts que fan 
companyia i donen confiança, tot i 
que no pararien pas el cotxe si eixis 
d'osques. 

Encara no és migdia quan arribem 
a Peñalba de Santiago. La dona del 
carter ens surt a rebre: és I'encarre-
gada de mostrar Tesglesiola quan ell 
és fora. Ens diu que ara, a Peñalba, 
hi ha setze foes: un centenar de per
sones a tot estirar. Els nens i nenes 
van a estudi aci mateix, gracies a 
una mestra resident; vocació admira
ble, quan encara no hi ha telèfon, ni 
televisors, és a dir. electr icitat. La 
diputació lleonesa esta endegant be
lles rutes enquitranades a migdia del 
Teleno, on pensa muntar una estació 
d'hivern, enllaçant i promocionant 
aquests envolts; pero ens allargariem 
massa. 

Peñalba es troba dessota unes ro
ques blanques, com escau; a mig 
aire, corn les Nanties, en un paisatge 
majestàtic, auster i tranquil . Una de 
les valls que s'enfilen cap al cim de 
La Guiana (1.848 m) duu el nom de 
«Valle del Silencio»; si és la coma 
que s'albira de Peñalba estant, o la 
que es veu mes a Ponent, no ho hem 
arribat a escatir. El silenci ens arri
ba, ça com lia, Incontaminat. 

Tot i que no hi hem estât mai, en
cara, direm que el monestir de San 
Pedro de Montes, entre cinc i deu 
quilômetres d'on és ara Santiago de 
Peñalba, deu el seu origen a sant 
Fruités, qui escoll i l'indret per a la 
vida eremítica a mitjan segle VII. 
L'església fou eixamplada. Perô, tot 

i que no és pas gens planer d'arribar- era fi l ial de San Pedro de Montes i 
hi, aquell primer temple de San Pedro tenia la missiô de servir d'amagatall 
fou destruït pels àrabs. Vers 895 a les romanalles de sant Jaume, 11 i Li
sant: Genadio i dotze monjos s'instal- rades segons la tradició peí reí Al
iaren de bell nou a Montes, i hi bas- fons III. 
t iren una altra abadia, que fou con- Un dels successors de sant Gena-
sagrada l'any 919. dio, Salomon, bisbe d'Astorga corn 

El monestir de Peñalba construit aquell sant barô, desitjôs d'exalçar 
durant el primer quart del segle X, la memoria del mestre, féu edificar 
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l'església de Santiago en un indret 
menys abrupte, si bé a poca distàn-
cia del tempie pr iml t iu. 

L'actual església parroquial de Pe
nalba de Santiago és una de les mos-
tres més ben deixades de l'estil mos-
sàrab. Conserva dos absis, un a cada 
cap, i no té facana, seguint les re-
gles no escrites del mossàrab. Els 
volums externs són cùbics, encara 
que per dins ofrenen formes arrodo-
nides. Dissortadament, al defora res
ten pocs permòdols (modillons) ori-
ginals. 

Un calze de l'abat Pelagio és exhi-
bit al Louvre, i podeu admirar al mu-
seu de Lieo una creu de llautó dau-
rat, d'esti l bizanti, amb penjolls de 
pedres nobles, donada al monestlr per 
Ramiro II. 

A la paret nord de l'església, part 
defora hi ha la tomba de l'abat San 
Esteban, dessota una doble volta amb 
tres capitells de caire vegetai; to t 
l'envolt del tempie era sagrerà. Les 
fonts baptlsmals són del temps de 
l'ereccló del tempie, i a la paret In
terior pengen una mena de graelles 
de sant Llorenc: és el baiard de sant 
Genadio. 

Bo I enfllats ran de campanes ob-
servem delltosament les pissarres 
dels teulats de Penalba I fem pujar 
l'esguard vers la vali del Silenci, tot 
dubtant si té raó la dona del carter o 
bé en Fernàndez Arenas, a qui 'La 
Poligrafa' ha publicat un Ilibràs d'aliò 
més engrescador a propòsit de l'art 
mossàrab (1) . 

La serralada de La Guiana, inserita 
de pie en els Montes Aquil ianos, 
s'emparenta a Llevant amb la del Te-
leno, I a migdia amb la Cabrerà lleo-
nesa. A la llinda entre La Cabrerà i 
El Bierzo rauen Las Médulas, mines 
d'or buidades pels romans; amb tan
ta empenta, que aconseguiren modi
ficar bon xic el paisatge. Els entesos 
fan avinent que se'n podrien llevar 
encara qui sap les tones, però l'es-
forc no es mostra rendlble. 

Davallant de Penalba tornem a tro-
bar, a quatre qul lòmetres, el trencall 
que ix cap a Ponent, i un senyal 
de carni: «MONASTERIO DE MON
TES -1,7». A la pujada tampoc no hem 

Les teulades caractéristiques de Penalba 

de Santiago. T 

^ ^ ^ ^ 

1 

^ ^ ^ ^ 

mm V 
• 1 -, 

gosat ficar-nos-hi, perqué sembla més 
aviat un carni ral. On s'escau Santa 
Cruz de Montes? És potser l'esglesio-
la assenyalada al rètol suara esmen-
tat? Improbable, perqué Santa Cruz 
és una ermita, diuen, i no pas un 
monestir. Caldrà esbrinar-ho de cap 
i de nou, assajant ranella descrita al 
plànol adjunt, algat a tali d'hipòtesi 
tan sois. 

El guia del castell de Ponferrada 
es un mä foradada quant a informa-
ciö. Amb un dit ens mostra les em-
premtes de la histöria de l'enclös, 
per torn ciutadella, palau i cenobi, 
mentre amb l'altra mä engrapa l'ho-
ritzö, com qui diu, puntejant Santa 
Maria del Otero, temple romänic dels 
afores i, mes enrera, la ruta que duu 
a Herrera de Compludo; s'hi va per 
Salas de los Barrios, i el cami no es 
pas tan dolent com el de Penalba; eil 
en döna fermanga, Deu sap per que. 

Ens coHoca dessota les barbacanes 
de la porta gran i ens ensenya el 
baix relleu amb la «T» dels Templers, 
hostes del castell durant un parell de 
centüries. Paria de Las Medulas, de 
Santo Tomas de las Ollas i ens as-
senyala la nova ruta, enqultranada, 

que ens pot dur a Astorga pel port 
de Manjarin. Això si que és d'agrair. 

A l'envolt de Ponferrada el Si l , el 
Boeza, l'Oza i el Carrlcedo o Merue-
lo Informen un petit garbuix hidrogrà-
fic, ¡ncrementat amb el canal de Cor-
natel. 

Decidim arribar-nos a Herrería de 
Compludo. Per això ens dir igim a Sa
las de los Barrios, guiant-nos per un 
rètol on l legim: «Los Barrios de Sa
las». Ens trobem en una comarca for-
tament decantada al ball de noms: 
Los Barrios de Salas, Santiago de 
Peñalba, Salas de los Barrios, Penal
ba de Santiago: tr ieu i remeneu. Con
fiero perllongar la Mista a la nostra 
propera visita a El Bierzo i La Mara-
gateria. Perqué ara comencem a ado-
nar-nos que el nostre carni de demà, 
per Manjarin i Fuencebadón, traves
sa La Maragateria, que ens afigurà-
vem de bona fe emplagada més a 
Llevant, entre Astorga I León. 

No és pas l'avinentesa de fer l'apo
logia de l 'automòbil, oi més quan som 
conscients de la negació d'esforg f i -
sic que comporta, en comparanga amb 
la marxa a peu. Malgrat la resisten
cia, diguem-ne passiva, que una Marga 
singlada al volant requereix. Accep
tât el fet, i tot dient-nos que el qua
tre rodes ens permet d'assolir f ites 
en un espai de temps molt més curt, 
volem subratllar-ne tan sols un beni-
fet: tant si suem amb la motxil la a 
l'esquena com si consumim benzina, 
estem sotmesos a les liéis inefables 
de l'aventura. Ens cai, només, accep-
tar de bon grat el mister i , l'encis del 
que ens espera. Hem de mantenir els 
ulls esbatanats i les orelles amatents, 
acollint a la bestreta el que el primer 
tombant de carni ens amaga. Això 
sí, quan anem amb cotxe, hem d'uti-
litzar-lo a tali d'eina, mai com un fi en 
sí mateíx. 

Però tornem al bon carni; heus ací 
una imatge diguem-ne literaria que 
no coincideíx pas amb la realitat. 
Ouan duem dos quilòmetres, un cop 
hem passât per Salas (de los Ba
rrios) i esquitl lat les parets de tanca 
de les hortes de Los Barrios (de Sa
las), dos poblets a tocar, gírem cua a 
causa dels rocs punxeguts que es-
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La creu de ferro del port de Manjarin. y 

malten la carretera, fent poc amable 
l'exploració projectada. 

Un glravolt per l 'eixamplament del 
Si l , embassament de Barcena, ens 
dona l'avinentesa de llucar de la vora 
un «terrile» Immens, muntanya arti
ficial feta de relleus de carbó, que 
per cert ara volen tornar a garbellar 
per si en poden heure les escoma-
Mes. Som al lllndar septentrional de 
Ponferrada, on passem la nit. 

El diurnenge seguim el corrent del 
riu Carricedo, aiguës amunt, fins a 
Molinaseca, on fan uns xoriços per a 
llepar-se'n els di ts: s'han de bullir 
amb vi blanc. 

Iniciem la pujada, sempre cap a 
orient, tenlnt molt al nord, invisible, 
la carretera gran de Ponferrada a As
terga. A Riego de Ambroz comencem 
a adonar-nos del caire diferenclal de 
la comarca, mes fortament sentit a 
El Acebo. Poble menut, i poca gent 
perquè és diurnenge; vaques i cans. 
A la sortida del Mogarret ens deturem 
per esguardar de la vora els senyals 
de camins posats en sentit invers 
al de la nostra marxa. Hi l legim: 
«Fuente de la Trucha», «Fontaine de 
la Truite». 

Els rètols són sempre en castella 
i en francès, nous de trinca. De tant 
en tant van repetint: «Camino de San
tiago», «Chemin de Saint Jacques». 
Ens hem de contòrcer per Megir-los, 
posats corn són per als romeus que 
vénen d'Astorga, ja que nosaltres dei-
xam a l'esquena Sant Jaume de Cam-
pusteHa. Anem pujant. 

Travessem Manjarin enmig d'un 
paisatge désolât, encara que es veuen 
pins al vessant septentrional del coli 
proper. Ara esguardem la serralada 
que ens tanca l'horltzó a migdia, amb 
el Teleno (.188 m) senyorejant; duu 
quatre pinzellades de neu, avis del 
fred que s'apropa. 

Manjarin és abandonat del tot. 
S'han endut fins i tot les boniques 
balconades de ferro que hi havia en 
alguna casa. En temps medievals, els 
estadants de Manjarin no havien de 
pagar delme. Això s i : tenien al carrée 
Mur la senyalització del port, vigi lant 

a l'hlvern i mantenint les estaques 
que marcaven la ruta de Sant Jaume 
de Galicla. Viarany uti l i tzat també per 
la gent que anava i venia, perquè 
aquell carni era certament el pas mes 
curt entre Astorga i Ponferrada. Pel 
port de Manzanal hi passa l'antiga 
calçada romana, carni a seguir per la 
gent que volia anar a raure a Bembi-
bre i envolts. 

Dos quilòmetres de pujada ens 
manquen per la Cruz de Fierro. En 
assolir el port de Manjarin hem fet 
vint-i-vuit quilòmetres des de Ponfer
rada i ens en falten trenta fins a As
torga. Mig carni, si fa no fa. 

El simbol del port és una petita 
creu de ferro, fixada al capdamunt 
d'un tronc de p i , clavat al beli mig 
d'un ample «cairn» de très o quatre 
mètres d'alçària, ran de carretera. 
«Jetez votre caillou», diu et rètol ; un 
altre ho repeteix en castella. Deu ès
ser una tradició medieval, un ritu 
d'abast ignot. 

De fet, la Creu de Ferro s'alca un 
quilòmetre abans del coli pròpiament 
dit. Un cop hem tramuntat els 1.400 
metres del port, muntanya avall, ens 
deturem al cap oriental del poble que 
ens ha impressionat més de tot el 
dia: Foncebadón, o Fuencebadón, bas-

t i t a tall de «vicus» romà, o sia d'un 
sol carrer, en perfecta linia Ilevant-
ponent. Per sort, la carretera passa 
pel defora: benaurança relativa, per
què només hi resta una llar encesa i 
ningú no sap si s'extingirà aviat. Com 
Molinaseca, Fuencebadón tenia hos
pital de romeus. 

El carrer és ample; potser vuit o 
deu metres per indrets. L'empedrat 
de côdols ja no s'aguanta. A banda 
i banda veiem cases, la majoria de 
pedra esquistosa, amb teulats de pa
lla de sègol moites d'elles. «Cuelmo» 
és el nom donat a aquest sistema de 
protecció contra els éléments. A les 
cases amb vessant de cara al nord 
es veuen tous de molsa damunt el 
conglomérat de palla. Hi ha rosada i 
gebre per indrets, perquè estem bas-
tant per damunt dels mil metres. El 
sol, lliscant per les teulades, encara 
no ha t ingut temps de fondre-les. 

Entrem en una casa; el pis de dalt 
és esbotzat. No es veu cap moble, 
ni tan sols un atuell inservible. On 
deuen haver anat a raure els esta
dants? 

Darrera una porta closa sentim be-
lar cabres o bens. Un, dos, tres gos-
sos es deixen veure. Un s'atansa i ens 
borda sensé convicció; aviat gira cua, 
carrer amunt. El poble s'allargassa; 
no se n'albira el f inal. 

De Fuencebadón en avall trobem la 
carretera amb pedaços. El tros que 
hem seguit fins ara, des de Molina
seca, és el que acaben d'obrir al tran
sit i mostra un enquitranat perfecte. 

Pel que hem pogut esbrinar fins 
ara, La Maragateria s'escampa per 
cinquanta-dos nuclis de població aple
gáis en vuit municipis, entre unes 
fites no pas gaire entenedores, que 
podrien ésser: Astorga i qui sap si 
fins a la ribera de l 'órbigo a Ilevant. 
El Acebo (per d'altres: Manjarin) a 
ponent. La serralada del Teleno a 
mlgjorn i el port de Manzanal al nord, 
cosa que enclou una part dels Mon-
tes de León. Santiago Millas n'hauria 

ï estât la capital i Tabuyo del Monte 
. un dels pobles més a migdia apo-
. nentat. 

o Segons Dozy els «maragatos» son 
° de nissaga beréber (nord-africans 
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L'impressionant indret de Fuencebadón 
amb cases de pedra esquistosa i teulats de 
palla de ségo/. T 

d'origen no is làmic). Mentre les do
nes treballaven la magra terra, els 
homes telen de traglners. «Maraga-
to» podria elxir d'una corrupció de 
«mercàtor» o «mericàtor». Se'ns acut 
que s¡ son berberiscs no és pas gai-
re probable que l'apellació llur tingui 
arrel llatina. Però ja sabem que fa de 
mal pontificar en res, i menys en eti-
mologies. Sia com vulgui, la Horda 
tasca femenina trabuca el sentiment 
d'homenia. Quan arriba l'hora del 
part, diu la fradicio, el marit també 
s'all ita, lluny de tota fressa, i rep 
brous i palpissos de les veines en-
tendrldes. D'aquest costum se'n diu, 
mes ben dit, se'n deia «la covada». 

Rabanal del Camino és el primer 
nud i important que trobem a la nos
tra davallada. Les portes de les ca
ses són pintades de color blau, aixî 
com els marcs de moites finestres. 
Un hom s'adona de la cura dels ha
bitants per a fer l ' indret acollidor. 
Passem sensé deturar-nos per Santa 
Colomba de Somoza i Pedredo. Fre-
nem a Castrillo, de los Polvazares. 

Heus acf un poble empedrat amb 
palets de riera de cap a cap. Polidesa 
arreu, tot i trobar ara i adés un «cuel-
mo» esfondrat. Gairebé totes les por

tes de les cases que hem vist son 
pintades de verd; de blanc l'ampit 
de les finestres i els muntants de 
molts portais; sovint una llenca, blan-
ca també, just dessota teulada. L'ocre 
es mostra arreu a les parets de tan
ça, que solen ésser de pissarra. L'ab-
sència de fang s'agraeix de debô. 
Flors a les balconades; testos a les 
finestres. L'església és envoltada de 
carrerons i té una placeta al darrera. 
Hom pot enfilar-se al campanar. Re-
trobem l'ocre I el verd i el blanc a 
les parets i portes, i sota teulat. El 
conjunt respira pau i polidesa. Cla-
vada en un calvari verd poma, llegim 
una nôtula sobre l'aplec de llenya. 
reglamentant-ne la recollida. 

Entre rosers marcits per les prime-
res glaçades I llargs tanys de parra 
que s'arrapen a la paret al defora 
d'un casai no pas gaire gran, admi-
rem el bust modernista, en ait relleu, 
de Concha Espina. Un cop a casa 
descrobrirem que la novella La Esfin-
ge Maragata fou composta en aque-
lla casa. Esbrinem, de passada, que 
el poble sencer fou déclarât monu
ment no fa pas gaire. 

Escolats eis darrers quilòmetres 
fins a Astorga, ens deturem al tren-

cali de la carretera per on hem arri-
bat, en la seva confluencia amb la 
radial sisena. Cap enrera, els senyals 
de camins esmenten només: Castri 
lio de los Polvazares i Rabanal del 
Camino, a causa d'haver-se obert el 
tráfec per Manjarín fa quatre dies. 
Fóra bonic llegir-h¡, a la propera pas
sada: «A Ponferrada por La Maraga-
tería». 

Fet el capmas, trobem que hi ha 
cinquanta-vuit quilómetres per aques
ta via d'avui. Hi hem posat dues ho-
res Margues, bastant ben aprofitades; 
caldrien dues setmanes o dues me-
sades per a treure'n una mica l'en-
trellat. Per la radial de La Corunya 
n'hi ha seixanta. Hi estiguérem, ahir, 
menys d'una hora. 

Rellegim, dies després, antigües 
referéncies a tret de les comarques 
visitades. Corpresos, ens adonem que 
teníem subratllat l ' it inerari maraga-
teny. Val a dir que es trobava a l'es-
tadi de camí ral quan l'opuscle fou 
estampat, vers 1950. De fet, en lloc 
de 1950 podríem posar-h¡ 950, o 1350, 
perqué es tracta, tot comptat i deba-
tut, del camí de Sant Jaume de Cam-
pustella, tal com assenyalaven els 
rétols nous de trinca que hem anat 
trobant. Vegeu, si no: 

«Al abandonar Astorga, este cami
no se adentraba en las montañas, en
trando en El Bierzo por el puerto de 
Rabanal, en cuyas inmediaciones se 
hallaban los hospitales de San Juan 
de Irago y Santa María de Fonceba-
dón. Una vez pasados éstos, se en
contraba la Cruz de Ferro, a 1400 me
tros de altura. El camino pasaba des
pués por El Acebo, Molinaseca, visi
tando antes de entrar en Ponferrada, 
Santo Tomás de las Ollas.» 

Quina diferencia, pero, entre una 
llegida en fred, que no és plañera de 
recordar, i la rememoranca d'uns in-
drets que ens han emocionat, la me
moria dels quals no s'esborrará pas 
en quatre dies. Per damunt de tot, 
hi ha una 11ico d'humil i tat. Oidá. 

(1) «LA ARQUITECTURA MOZA
RABE». Barcelona, 1972. 
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Exposició de Cartografia de Catalunya 

Corti una de les contribuerons de la 
Secció de Geografia i Ciències Natu-
rals del CENTRE ais actes commemora-
tius del centenari de l'Entitat, aquesta 
Secció ha organitzat, al Palau de la Vi
rreina de Barcelona, del 24 d'abril al 
10 de maig, una Exposició de mapes 
antics de Catalunya, generáis i parcials, 
escollits de l'important fons existent a 
la Biblioteca del CENTRE. 

La mostra —que fou molt visitada— 
era una visió necessariàment molt li
mitada de l'esmentat fons cartografie, 
però prou per a endevinar la qualitat del 
seu contingut que s'acosta a la xifra 
total de cine mil exemplars. No sola-
ment alguns dels mapes exposats eren 
exemplars unies, sino que d'altres esta-
ven concretament dedicats al CENTRE 
pels seus autors i comprenien la més 
variada temàtica. 

L'exposició es complementa amb una 
mostra de la cartografia més actual ob-
tinguda per restitució fotogramètrica 
amb mapes parcials a gran escala I fo
tografíes aèries, en negre Í color, dels 

mateixos indrets que aquells represen-
taven. Aquest aspecte fou possible gra
cies a la collaboració del Servei de Car
tografia i Fotogrametria de la Diputado 
Provincial barcelonina. 

Flors de muntanya, de Ramon Pujol 
i Alsina 

El dia 17 de novembre a las vuit del 
vespre va inaugurar-se a la Capella de 
l'Antic Hospital de la Santa Creu, una 
exposició d'aquarelles de flors de mun
tanya, originai del nostre consoci, Ramon 
Pujol i Alsina. La mostra commemorava 
el Centenari de l'entitat i embellia tam
bé la sala on es feu la presentació pú
blica del llibre, Alta Muntanya Catalana-
Flora i Vegetado del bon amie, professor 
Josep Vigo i Bonada. 

Les flors i els ramells de Ramon Pujol, 
es pogueren admirar còmodament gra
cies a la distribució asimétrica d'uns pla-
fons que omplien les parets de la sala. 
L'obra es componía de 57 estudis i 111 
rams. Tots portaven la seva procedencia, 
i hom podia tot contemplant els diversos 
plafons, admirar valls, planes i contra-
des conegudes. Era un testimoni ben 
¡Hustratiu de les sèves excursions, del 
seu amor por les flors boscanes i de 
l'afecció a l'estudi de cada una d'elles. 
Un esclat de color, de llum i de formes 
s'agermanaven amb el sentiment de l'ar
tista sensible a qualsevol expressió de la 
natura i de les arts plastiques. 

Aixi ho féu constar el nostre président 
senyor Agustí Bou, en el breu parlament 
de l'acte d'obertura: «Segurament que ni 
els més íntims amics de l'amie Pujol 
no havíen vist mai, tantes flors juntes, 
ni tanta bellesa unida, fruit de vint anys 
de recorrer el país. Avui gracies a la 
seva gentilesa, tots podrem gaudir de la 
flora del nostre poblé, de les nostres 
muntanyes i d'aquelles contrades que 
ens venen a la memoria davant d'aques-
ta manifestació artística. No es tracta 
d'una exposició més, sino d'una de ben 
singular que convida a endinsar-se de pie 
en el món de les flors. És a la vegada 
una delectança per a la vista i l'esperit 
i una mostra d'art agradable ais «mes-
tres» ¡ ais «alumnes». Alhora és una 
aportació documental de les nostres mun
tanyes, un testimoniatge excursionista 
cultural, un instrument d'estudi i una en-
vejable manera de copsar les delicades 
manifestacions del món vegetal. Una ex
posició en f i , que distingeix l'amie Pujol 
i honora la nostra entitat». 

M. M. 

Inauguració del monòlit del turó 
de Montgat 

La Secció de Veterans del Centre 
Excursionista de Badalona va portar a 
terme, el diumenge dia 28 de novembre, 
la inauguració oficial del monòlit que 
perpetuará el Centenari del Centre Ex
cursionista de Catalunya. Fou un home-
natge que la nostra entitat va acollir 
amb simpatia per la finalitat fundacio
nal que representava i pel record que 
es feía en els seus fundadors Fiter. 
Ambrós, Gibert, Padrós, Armet i Cani-
bell. Fou una idea dels veterans del 
CE. de Badalona i particularment de la 
persona que ha tingut cura dels detalls 
perqué aquella idea collectiva pogués 
èsser realitat, Francese Pera. 

Un seguii d'actes varen teñir Hoc 
aquell diumenge lluminós. amb una mar 
biava, tranquilla i amb tot Montgat al 
carrer amb el desig de viure de prop la 
diada. 

El mateix dia de complir-se el cente
nari comencaven els actes amb un Cam-
pament. seguit d'un foc de camp Ten
derne, amb Tactuació de la Coral de la 
nostra entitat, que va interpretar un 
escollit repertori de cangons munta-
nyenques a l'església de Sant Joan de 
Montgat. El diumenge dia 28 al matí hi 
hagué una recepció a la Casa de la 
Vila, i el senyor Antoni Marín, batlle 
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La Coral del Centre durant la seva actuado 

a /'esg/ésra parroquial de Montgat. • 

de Montgat, va presidir l'acolliment. 
Varen actuar els gegants i nens del 
Masnou. els Castellerà de Barcelona, el 
Ball de Bastons i l'Esbart Albada del 
Cercle Catòllc Badalona, alxî com la 
Cobla La Principal de Collblanc. 

A les onze, amb assistència de les 
autoritats, a l'església de Sant Joan va 
tenir Hoc una missa, oficiada pel carde-
nal Narcis Jubany. La Coral de la nos
tra entitat va actuar una vegada mes, 
amb uns motets, acabant amb el Viro-
lai que tothom va acompanyar. 

Tot seguit I dalt del turò de Montgat, 
el doctor Jubany va beneir el monòlit 
i l'amie Pera va adreçar unes paraules 
al public assistent. Va començar agraint 
l'assistèncla del doctor Jubany, l'home 
que va fer possible l'accès amb vehicle 
a Santa Maria del Mont, al governador 
civil, al président de la Diputació, que 
havia contribuït a l'acondicionament del 
Hoc, al senyor delegat de l'organisme 
ICONA, que també havia contribuït a 
portar el monòlit, al batlle del Montgat, 
que des d'un principi acollî entusiasmat 
la idea, al batlle de Badalona i a tots els 
batlles del Maresme que es trobaven 
en aquell acte, al senyor Odriozola, de 
la Federacló Espanyola de Muntanyis-
me, que havia vingut de Madrid mo
ments abans per estar présent en aquell 
acte, al senyor Martînez Masó i a tots 
els présidents de les entitats excursio-
nistes germanes, que havien vingut per 
a millor lluïment de l'efemèndes. També 

va agrair el gest senyorívol del patrici 
senyor Josep-Lluis Calonge, que va ce-
dir el terreny per a collocar el monôlit. 
Finalment, i dirigint-se al nostre prési
dent Agustí Bou, va dir: «I ara, amb 
molta jola, amies del Centre, i com a 
représentant dels Vétérans del Centre 
Excursionista de Badalona, us faig en
trega, amie Bou, d'aquest monôlit que 
esperem que sigui, a mes d'un record 
i homenatge ais fundadors, farell i gula 
de les noves promocions d'excursionis-
tes de Catalunya i d'Espanya». 

La diada va acabar amb una bailada 
de sardanes, al peu del turó, i amb un 
refrigeri a l'Ajuntament. 

Per deixar constancia gráfica de l'ac
te, els Vétérans del C. E. de Badalona 
varen editar un opuscle de 16 pagines, 
en el quai figuren, a part del programa 
d'actes, articles relacionats amb la mun-
tanya, la vila de Montgat i troballes ibé
riques. La portada presenta la placa de 
l'homenatge que figura al monôlit i que 
diu: «En recordança del Centenarl del 
Centre Excursionista de Catalunya. El 
Centre Excursionista de Badalona. Vila 
de Montgat. 26-11-1976». I els escuts de 
les dues entitats. 

Modest Montlleó 

Presentado del llibre 'L'alta muntanya 
catalana Flora i Vegetado-, de Josep 
Vigo i Bonada 

El dia 29 de novembre va tenir Hoc a 

la capella de l'Antic Hospital de la San
ta Creu la presentació de l'esperat llibre 
L'alta muntanya catalana - Flora i Vege
tado, del professor Josep Vigo i Bonada. 
A la sala, el mare no podia ser mes 
adéquat: l'exposició d'aquarelles sobre 
el tema de flors de muntanya de Ramon 
Pujol i Alsina, inaugurada quinze dies 
abans. 

La presentació del llibre aplegà un bon 
grup d'amics entre els quais, a mes de 
membres de la Junta del Centre i socis 
particularment interessats per l'obra, hi 
havia també un bon nombre de Profes
sors de la Universität, especialment del 
Departament de Botànica de la Facultat 
de Biologia, amies i Companys de treball 
del professor Vigo. Hi assistiren també 
Eugeni Sierra, que ha aportat al llibre 
una valuosa collecció de dibuixos; Josep 
M. Puchades, editor del llibre juntament 
amb el C.E.C., i eis que l'han confeccio-
nat directament i s'han sentit també 
vinculats a l'obra, eis impressors I els 
maquetistes. 

Per a començar l'acte el président de 
l'entitat, Agustí Bou, cedí la paraula a 
les dues persones mes properes al lli
bre: l'autor i l'editor. 

El doctor Josep Vigo, soci també del 
Centre i bon amie nostre, inicià les sè
ves paraules agraint al Centre Excursio
nista de Catalunya la idea de l'obra, obra 
que creia que, a mes, podria fer un ser-
vei al país dintre la línia de divulgació 
i valoració del medí natural, que encaixa 
perfectament amb la tasca del Centre. 
Agraí l'ajut que trobà entre els seus 
collègues per a la supervisió del llibre 
i pondera particularment l'encert dels di
buixos, tan ajustats botànicament, d'Eu
geni Sierra; i regracia l'aportació de foto
grafíes dels qui tan de grat vàrem co
llaborar en la part de la ¡Ilustrado en 
color del llibre. Seguidament féu una 
breu exposició de restructura del llibre 
enfocada per tal de donar al public en 
general i a l'excursionista en particular, 
una visió adequada, científica i entene-
dora alhora, del que és i el que significa 
la flora i la vegetació del nostre Pirineu. 
Per acabar, remarca que el llibre pot ser 
considérât també com un exemple de col
laboraci del Centre Excursionista amb 
la Universität, aspecte molt positiu a fi 
d'unir esforços per a divulgar la neces
sària protecció de la Naturalesa, amb 
una base científica. 

A continuado, Josep M. Puchades ma
nifesta la seva satisfaccio d'haver edi
tat, juntament amb el C.E.C., un llibre pel 
quai havia mostrai una particular afecció 
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flamon Pujol i Alslna i el professor Josep 

V/go en l'acte de presentado del llibre 

L'alta muntanya catalana. Flora ¡ vegetado. 
T 

i que no l'havia pas decebut en la seva 
¡Musió. Hi afegí que esperava continuar 
collaborant amb el Centre i amb tot allò 
que représentés un bé per a la cultura 
catalana i un pas mes en el coneixe-
ment del país. 

El nostre veterà consoci Narcís Ruca-
bado ¡ Comerma, un dels promotors de 
la idea del llibre, volgué recordar la ja 
tradicional trajectòria del Centre Excur
sionista de cara a la divulgació botànica 
i assenyalà l'exit obtingut sobretot per 
les dues obres de Francese Masclans, les 
guies per a conèixer els arbres, els ar-
busts i les lianes, a les quais afegirà 
una altra intéressant guia de determina
do de plantes herbàcies. 

Per a cloure l'acte, el nostre consoci 
Ramon Pujol i Alsina que ha vetHat tan 
de prop el procès d'edició del llibre i es 
preocupa especialment de la ¡Ilustrado 
en color, IMurà la medalla del Centenari 
a l'autor, Josep Vigo, a l'editor, J.M. Pu-
chades i al dibuixant E. Sierra, com a 
record de l'acte i mostra d'agraì'ment 
del Centre. 

Els exemplars del llibre, que pasearen 
de mà en mà amb la natural ¡Musió de 
molts dels qui esperàvem la seva immi
nent apandó, ens deixaren l'optimista 
convicció de la bona acollida que neces-
sàriament ha de trobar entre el public 
sensible de casa nostra. 

A. B. 

XXVI CAMPAMENT GENERAL 
DE CATALUNYA 

La historia d'aquest XXVI Campament 
General de Catalunya comença quan el 
Centre accepta l'organització, oferta per 
la Federado Catalana de Muntanyisme, 
amb motiu del centenari de l'entitat i de 
l'excursionisme català. En aquell moment 
els components de la Junta de la Secció 
de Camping, admetien una responsabili-
tat que els havia de portar a preocupar
se, durant mes d'un any, de la prepara
d o del Campament. 

La Junta de la Secció, buscà collabo-
racions dins i fora de l'entitat. Un equip 
de socis, volenterosos, eficients i entu-
siastes, començaren a cercar pel nostre 
pais un Hoc adéquat. 

Sadernes, un agrégat de cases disper
ses, de l'Ajuntament de Sales de Llier-
ca, a l'Alta Garrotxa, fou l'indret esco-
llit i la fita de molts caps de setmana. 

Els organitzadors tenien ja un Marg 
historial i força experiencia a muntar 
campaments d'alta muntanya i de vacan
ces d'estiu. Tôt i així, varen decidir assis-
tir a lult im Campament General de Ca
talunya al Corredor (Montnegre) i viure, 
«in situ», com es desenvolupaven els ac
tes i com s'organitzaren els diferents 
servéis per ais acampadors. 

Obtinguts els permisos oficiáis, calgué 
obtenir el dels propietaris de les terres 
on s'havia d'assentar el Campament. Val 
a dir que els propietaris dels terrenys 
donaren facilitats d'entrada. Captaren tôt 
seguir l'esperit que movia els organitza
dors a demanar aquelles terres que, er-
mes i tôt, encara podien ser utils a 
una gent de ciutat que buscaven un pa-
ratge tranquil, enmíg de la boscúria, pe
drés millennàries i Muny de la conta
minado. 

El llarg période de treball havia comen-
çat. Es planificaren els terrenys i es pro
cura una fotografía aèria per fer mes pla 
ñera la tasca de distribució de zones. 

Es féu una estructurado adequada dels 
diversos servéis a fi que quan arribessin 
els acampadors trobessin un minim de 
comoditats dintre l'encant del paisatge. 

Així el Campament quedà situât en el 
bell racó de Sadernes, a 400 m d'altitud, 
sobre unes feixes escalonades, vora can 
Galceran i no lluny de l'església románi
ca de Santa Cecilia. Amb els cingles de 
Gitarriu al nord i a l'esquerra del riu 
Llierca, és pas obligat d'entrada a les 
conegudes i meravelloses gorges de Sant 
Aniol. 

Dissabte, dia 5. 

La diada del dissabte, dia 5 de juny, es 
va caracteritzar per la incessant arribada 
d'excursionistes de les mes variades la-
títuds, gent de totes les edats que fou 
rebuda pels encarregats de la recepció 
durant 16 hores seguides. Cada entitat 
tenia el seu Hoc assignat i concret, i la 
xarxa d'altaveus ajudà la bona organit 
zació. 

Possessionat cadascú del seu Hoc i 
amb l'esperit de germanor que s'hi res
pirava, tingué Hoc el primer acte, un es-
deveniment sorollós, unie a Sadernes 
Una sessió de cinema en un Hoc on mai 
no hi ha hagut llum eléctrica. A la feixa 
destinada al Foc de Campament, diguem-
ne la «plaça Major del Poble», uns con-
socis nostres varen projectar-nos una 
pellícula sobre l'expedició a la Patago
nia, que socis del Centre portaren a ter
me el gener de l'any 1970. La projecció, 
que dura més d'una hora, fou un mun-
tatge de cinema i. diapositives. La secció 
de Fotografia va arrodonir l'acte amb una 
projecció de diapositives rétrospectives 
de campaments organitzats pel Centre. 

La primera Jornada havia finit, les llums 
de les tendes s'apagaren gradualment, i 
només quedà la lluna illuminant l'ador-
mit Campament, tornat el silenci en aque
lla terra gairebé despoblada, reliquia d'un 
passât gloriós. 

Diumenge, dia 6. 

El Campament despertava de nou, els 
cims de les muntanyes properes rebien 
els primers raigs de sol, i de les tendes 
sortien aquells que volien viure el des-
vetllament de la naturalesa. Els que te
nien el costum de Ilegir el diari solament 
calia que s'arribessin a la «Redaccíó» i 
se'ls Miurava el diari del Campament 
«SADERNES», dirigit per Antoni Gelabert 
i que només tingué una durada de dos 
dies. Una vida efímera, com l'existència 
del campament, però d'un contingut per
durable i que ha de marcar una fita en 
aqüestes trobades a muntanya. 

Aviat els «carrers» del Campament 
anaren prenent vida. Una taula propor-
cionava els tiguets convertibles en mo
neda per a l'adquisició deis queviures i 
una altra taula oferia records, com podía 
ser una cullerà de fusta, feta a mà per 
un artesà de Tortellà. L'ofici de culle-
raire s'està extingint, tot i que durant 
molts anys ha estât característic d'a-
questa comarca. També podien adquirir
se els goigs a Maor de Sant Francese 
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Vista del Campament General de Catalunya 

instal.lat a les feixes de Can Galceran de 

Sadernes. • 

d'Assis, patró deis acampadors, obra ar
tística del consoci Antoni Gelabert; 
d'altres articles, com un medalló de ce
ràmica, embellida amb la insignia del 
Campament, cartells, medalles del Cen
tenari, etc. 

Al matí es va inaugurar, al menjador 
de la casa Galceran, una exposició de fo
tografíes rétrospectives de Campaments 
portais a terme per la Secció de Cam
ping des deis temps que es considerava 
un exit reunir cinc tendes a les rodalies 
de l'estany de Sant Maurici, fins a 
aquests darrers anys que s'ha aconse-
guit agrupar mes de cinc-centes tendes. 
En unes fotografíes poguérem veure el 
mestre Pompeu Fabra quan era soci de 
l'entítat, practicant l'acampada junt amb 
d'altres socis. Fou una exposició comen
tada i visitadíssima. 

Al migdia, en el Hoc destinât a Foc de 
Camp, actuà l'Esbart infantil de Castell-
follit de la Roca, acompanyat de la Cobla 
La Manlleuenca, que després interpreta 

les sardanes, «Maria de les trenes», «Bo-
na testa», «Girona Aimada» i la «Santa 
Espina». Tota la gran feíxa era una rot-
llana de bracos estesos ¡ peus sobre 
l'herba tendra, puntejant harmoniosa-
ment la nostra dansa. Amb una anella 
dins de l'altra i corejada per tots els 
assistants va acabar-se l'audició de sar
danes. 

La Coral del Centre Excursionista de 
Catalunya, va obrir els actes de la tarda 
interprétant algunes cançons conjunta-
ment amb la Cobla La Manlleuenca. Les 
cançons de conjunt foren, «Aloha Oé», 
«Els contrabandistas» ¡ la «Canco del 
mestre Jan». La direcció va portar-la el 
mestre Edmon Colomer. 

Alhora tenia lloc al menjador de la 
casa Galceran una reunió de delegats, 
com és costum a tots els Campaments, 
presidida peí président de la F.C.M. se-
nyor Martínez i Massó. En el transcurs 
de l'acte, Ramón Sala i Canadell, de Cas-
tellfollit de la Roca, va fer donacíó d'un 

manifest, com a vice-president de l'As-
sociació Arqueológica de les comarques 
de Girona. A l'escrít es feia una crida 
per a la recuperació ¡ protecció de les 
esglésies romàniques i altres monu
ments arqueològics de l'Alta Garrotxa. 
Els va semblar que era una ocasió pro
picia per a sembrar en terreny adobat, 
i que amb l'ajuda deis excursíonístes es 
podien salvar moites despulles gloríoses, 
testimoni d'un passât esplendores. Es 
parla deis treballs realitzats a l'església 
de Santa Barbara de Pruneres, a Oix on 
es consolida la teulada. Aquest any se-
gurament es podrà arranjar l'església de 
la Mare de Déu d'Escales, del segle XII. 
El nostre président, Agustí Bou, ¡ el pré
sident de la Comissió del Centenari, 
Lluís Puntís, varen lliurar a tots els re
présentants de les entltats acampades, 
la medalla del Centenari i diversos re
cords del Campament, entre els quals 
un llibre titulat Sadernes a la Garrotxa, 
que conté diversos escrits relacionats 
amb la contrada, obra de Josep Girona, 
Ramon Pujol. Ramon Sala. Narcís Puíg-
devall, Joaquim Serra, Antoni Gelabert, 
etc. 

Poe després tenia lloc un acte singu
lar, únic segurament dins la historia deis 
Campaments. Dos matrímonís acampa
dors decidiren de batejar llurs filis a la 
parroquia de Santa Cecilia de Sadernes. 

Acabada la cerimònia de la missa, ofi
ciada per mossén Zayas, es procedí a 
la benedicció d'una imatge de sant Fran
cese d'Assis, obra realítzada amb fusta 
per l'artista escultor, Jaume Roídos, de 
Cabrera de Mar, obra que representará 
una aportació intéressant per al patri
moni artístic de l'entitat. Agraïm des d'a-
quí el gest del mestre Roídos: pot estar 
segur que la seva obra será estimada i 
presidirá tots els actes de la Secció de 
Camping. 

A la nít, després de sopar, comencé el 
popular Foc de Camp, que no pot faltar 
a cap campament. Degudament ¡Huminat, 
el nostre escenari natural tenia una de
corado d'arbres variats, moreres, lledo-
ners, nogueres, una masía, una bassa ¡ 
un margenal délimitant la feixa. Tot ple-
gat, oferia un aspecte de gran solem-
nitat. 

Les actuacions foren espontànies, sen
sé lluïment personal, només per a fer la 
vetllada agradable i dístreta. Va obrir la 
vetllada, el conegut acampador Caries 
Celma, que va llegir l'acostumada poe
sia. Aquest any, amb motiu del Cente
nari del Centre, la va titular «Oda al Cam
pament». 
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Can Galceran de Sadernes. que va presidir 

el XXVI Campament General de Catalunya. 

• 

Seguidament varen actuar colles de 
nois ¡ noies, de joves plens d'inquietuds 
musicals i artistiques. S alternaren els 
acudits escenificáis, amb la canco mo
derna, de testimoni, amb recitáis de gui
tarra, i amb l'humor, el mim, etc.; tot 
realitzat amb la franquesa familiar tan 
característica d'aquestes trobades. Du
rant la vetllada. una sócia del Centre 
Excursionista de Gracia, va obsequiar el 
président de la nostra seccíó de Cam
ping. Robert Garriga, amb el trofeu «Jor-
di Casais», dístinció que va acceptar en 
nom de tots els organitzadors. ja que ha-
via estât una tasca d'equip l'organització 
del Campament. A tots els participants 
els felícitem de cor ¡ els agraïm les sé-
ves actuacions. 

Dilluns. día 7. 

El dilluns de Pasqua, día de l'Aplec 
anyal a Sant Aníol d'Aguges, que orga-
nitza sempre el Centre Excursionista de 
Banyoles, la direccíó del Campament va 
retirar el control d'entrada a fi que tot-
hom pogués travessar el Campament, 
camí de Termita de Sant Aniol. distant 
una hora ¡ quaranta minuts a peu. Foren 
moites les persones que s'entretingue-
ren un xlc al Campament, abans d'enfílar 
les gorges, i molts visitants quedaven ad
miráis de veure 537 tendes escampades 
per la valí i que aquella obra fos el fruit 
de 107 socis que havien fet possible 
l'acampada organítzada. 

Per aquest día es programaren dues 

excursions. Una al cim del Bassegoda i 
l'altra a l'Aplec de Sant Aniol. Aquesta, 
duta per l'amie Josep Girona. coneixedor 
d'aquelles terre^ Les dues despertaren 
interès i aplegaren força excursionistes 
que retornaren molt satisfets. 

Al menjador ja esmentat de la casa 
Galceran, va tenir Hoc al migdia el lliu-
rament dels premis del concurs de di-
buix i de figures d'argila, convocat el 
dia anterior. Tot l'ample menjador era 
pie de petites escultures i dibuixos, clas-
sificades segons l'edat del concursant, 
que no podia passar dels 16 anys. El te-
ma per als que concursaven al dibuix era 
el Campament amb les diverses depen-
dèneies i pel que fa als que donarien 
forma a Targila. calia que reproduïssin 
• Niebla». el gos de Heidi. Un jurât for
mat per acampadors compétents en art. 
tingué feina per a atorgar els premis, 
que consistlren en estrls i articles adé
quats per a usar als campaments. 

A la tarda, foren molts els que ja co-
mençaren a deixar el Campament, tot i 
aixi l'anella del -Cant dels Adéus» al 
Foc de Camp, fou prou dilatada. A les 
sis de la tarda finalitzà l'estada oficial 
al Campament. 

Els altaveus comunicaven l'agraïment 
dels organitzadors a tothom i recordaven 
que si bé a l'arribada els havien donat la 
benvinguda. en marxar els satisfeia po-
der-los dir, a reveure. si a Déu plau. 

El balanç del Campament fou ben po-
sitiu. S'havia éditât un llibre, uns goigs, 
dos diaris. un cartell; s'havia realitzat 

un medalló de ceràmica, una reunió de 
delegats, unes excursions, una vida en 
comunitat, i s'havien adquirit uns conei-
xements dels principals trets de la co-
marca. Es pogueren veure molts joves, 
molts matrimonis amb llurs fills, i algun 
veterà. S'havia procurât de tenir sempre 
un acte programat. i el foc de Camp fou 
sempre una atracció. Sabem que amb l'ex-
perièneia adquirida servirà per a anys 
successius. però deixem que l'any vinent 
siguin els de Gava qui portin a terme el 
Campament als peus del Montmell (Baix 
Penedès). 

La Junta del Centre va fer constar en 
acta el seu agraïment a tots els que por-
taren a terme el Campament i els fe
licità per l'organització. 

M. M. 

Viatge a Bulgaria. Grècia i Turquia 

Aquest any el viatge d'estiu de la Sec
cíó de Ciències i Arts, ha estât a l'altura 
de l'efemèrides del Centenari de l'entitat. 
Per primera vegada la Secció va empren-
dre un viatge coHectíu avió-autocar i va 
escollir Bulgaria. Grècia i Turquía. Quin
ze d'ies profitosos de la mà d'un expert 
cicerone de 26 pagines, realitzat pel con
soci senyor Antoni Amat. Com altres 
anys. ens plau comentar el contingut de 
l'opuscle, que fa pensar que una de les 
assígnatures escolars potser que resulta 
més feíxuga siguí la historia universal, 
però que l'amie Amat fa planera, mengí-
vola, intéressant i, diría, que desperta 
l'afecció; neix el desig de saber-ne quel-
com més. Segurament que tot està en 
la seva manera d'explicar el fets. en
tre un to festiu, punyent i equànime. 

Comença el seu escrít referint-se a la 
primera excursíó dels nostres fundadors 
al Turó de Montgat per passar a distin-
gir entre haver estât en un país o riaver
lo conegut. Segueix una cronologia de 
fets importants d'aquests paisos, deta-
llant els trets principáis de la seva his
toria í tradicions. 

L'excursió va començar a Bulgaria on 
visitaren Sofia i el monestír de Rila, fun-
dat el segle XI. Passaren a Grècia i la 
primera població que varen veure d'im-
portància fou Salónica (regió de la Tes-
sàlia). Atenes, el pas de les Termòpiles. 
Livadia. Delfos, Larissa, els monestirs 
de Meteora i Kavala. De Turquía, van vi-
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sitar Istanbul, amb el tempie de Santa 
Sofia, la Mesquita de Solimà. el museu 
Topkapi. Santa Irene, el Gran Basar, etc. 

Felicitem la Secció de Ciències i Arts 
per haver encarregat a l'amie Amat la 
confecció del detallat opuscle. d'interès 
no solament per als entesos, sino per a 
tothom a qui no deixin indeferent els 
monuments. la història i el paisatge. 

M. M. 

Exposició-Remembranca del dibuixant de 
l'entitat, J. Ribot i Calpe 

Durant molts anys la nostra entitat va 
tenir la sort de comptar amb un soci 
dibuixant de qualitat. que féu una tasca 
valuosa i iHustrativa. Encara l'any 1970, 
ja havia complert vuitanta anys. tingué-
rem el goig de saludar-lo i de presenciar 
amb motiu d'una exposició de bolets al 
nostre estatge social, tota una coHecció 
de dibuixos en color, relacionats amb el 
material exposat. Fou un encert i un 
dels ùltims contactes de l'artista amb 
els nostres socis novells, interessats en 
la micologia i les mostres d'art. Quatre 
anys després deixava d'existir. Fou lla-
vors quan la nostra entitat va comencar 
a pensar que calia donar a conèixer l a 
seva obra als nostres associats. Des
prés la idea va èsser ajornada i final-
ment la filla del senyor Ribot, va dirigir-
se a la Junta oferint-li treballs del seu 
pare per a muntar una exposició amb mo
tiu del Centenari. La Secció de Ciències 
i Arts s'encarregà de portar-la a terme 
i fou visitada tots els dies feiners de 
7 a 9 del vespre des del dia 2 al 15 de 
novembre. 

En l'acte inaugurai, el senyor Francese 
Gurri, vice-president de l'entitat, va adre-
car uns mots als germans Jordi i Nùria 
Ribot, paraules d'agraiment per a ells I 
d'elogi per a la mostra exposada, fruit 
del treball d'un artista-excursionista que 
durant molts anys va lligar la seva V i d a 
artistica i de gran sentiment per la na
tura, amb les tradicions del pais i el ta-
rannà de l'entitat. El senyor Lluis Puntis, 
president de la Comissió del Centenari, 
lliurà tot seguit als germans Ribot la me-
dalla del Centenari, alhora que els regra-
ciava per la bella pensada de fer l'ex-
posició. 

Per raons de programació no fou possi-
ble de prorrogar-la una quinzena més, 
però es preveu de donar a conèixer al-
tres treballs del senyor Ribot mitjangant 
un tema monografie. 

Durant els dies que resta oberta l'ex-
posició vam poder saludar els germans 

Jordi. Nòria. Rafael i Roser Ribot els 
quais ens donaren détails importants re
lacionats amb la vida de llur pare i la 
nostra entitat. Ens complagué saber que 
en fou soci des de l'any 1914 i que tot 
seguit els butlletins aparegueren iHus-
trats per eli. 

L'any 1915. guanyava un concurs de 
goigs organitzat per l'entitat, amb la iHus-
tració d'uns dedicats a la Verge de la 
Mercè. Aquest premi el va estimular 
molt i la seva tasca començà a èsser 
continuada. L'any 1919 illustra portades 
de guies. avui exhaurides recentment i 
durant més de quatre anys, va illustrar 
les intéressants monografies de santua
r i de Catalunya, escrites per Francese 
Gurri a la revista Montana i va tenir cura 
de documentar amb el seu mestratge i 
art acurat. els llibres Guia per a conèi
xer els arbres i Guia per a conèixer els 
arbusts i les lianes. 

M. M. 

HIMALAIA (NEPAL) 

Jaume Fabrés i Rosa Villanova han fet 
durant els passats octobre i novembre 
una intéressant travessia de vint-i-tres 
jornades ininterrompudes. al Mustang i 
l'Annapurna Nord. 

Després de quinze anys de restar tan
çât als occidentals, a causa de la re-
beHió dels khambes, per fi aquesta ha 
estât una de les primeres expedicions 
autoritzades a penetrar a la zona prohi-
bida del Mustang i sector de l'Annapur
na i del Dhaulagiri. L'expedició, organit-
zada per la Secció de Chamonix-Mont 
Blanc del CAF, realitzà el segùent Iti
nerari: Trekking-Travessia des de Pok-
hara, per la Moli Khola, santuari de l'An
napurna, vali de Kali Gandaki, Tukucha 
i santuari de Muktinath, en el Mustang. 

Al massis del Dhaulagiri s'efectuà 
l'ascensió del Dambush Pass (5.250 m), 
camp base de Tintent d'ascensió al 
Dhaulagiri per l'expedició Herzog el 
1950. que havia de coronar més tard el 
primer 8000 de la història: l'Annapurna. 

Felicitem una vegada més l'entusias
ta matrimoni Fabrés, per la seva acti-
vitat. 

cronica 

a cura de Modest Montlleó 

La Creu de Boyacà de Colombia a Pau Mila 

El divendres dia 22 d'octubre. a la Sala 
d'Actes del nostre estatge social, va ès
ser lliurada al nostre consoci i ex-presi-
dent senyor Pau Vila. la Gran Creu de 
Boyacà en el grau de «comendador», que 
és la més alta distinció de Colombia, ins
tituida per Simón Bolivar per commemo
rar la batalla de Boyacà el 1819, que pro
porciona la independencia a Colombia. 

En absència del nostre president, va 
obrir l'acte el senyor Lluis Puntis, presi
dent de la Comissió del Centenari. Tot 
seguit va dirigir-se al public assistent, 
que emplenava la sala, el senyor ambai-
xador de Colombia, Belisario Betancour. 
Pausadament, i amb paraules émotives, 
no mancades a vegades d'un toc poètic 
i d'humor. va desenvolupar un parlament 
que en tot moment va tenir al public ex-
pectant i intéressât. Va destacar que 
aquell acte hauria d'haver-se fet molts 
anys abans com a reconeixement de la 
tasca realitzada al seu país, per Pau Vila. 
Va recordar les Margues estades de Tho-
menatjat a Colombia els anys 1915-18 i 
1939-46. anys profitosos en que a moites 
coses que no teníen nom n'hi va posar 
acuradament. Gracies, dones, a eli, va 
dir l'ambaixador. tenim al dia la «Nova 
Geografia de Colombia». Finalment, i 
destacant les virtuts universals de Pau 
Vila. va condecorar-lo davant d'un public 
que es va posar en peu. 

El senyor Pau Vila va contestar a l'am
baixador agraint la condecoració, va evo
car alguns records de les sèves estades 
a Colombia, afegint-hi alguna anècdota, 
comentant quan fou rector de la impor
tant escola «Gimnasio Moderno» i de la 
seva primera visita a Boyacà, indret que 
dona nom a la condecoració lliurada. dis-

278 



tinció. segons ell, que ja se'n féu acree
dor aquell dia. Tant el public assistent 
nom l'embaixador van aplaudir la fes
tiva ocurrencia. 

Van presidir l'acte, també, el senyor 
Esteve Bassols, ponent de Cultura de l'A-
juntament i la consolessa de Venecuela, 
país on també va estar Pau Vila alguns 
anys relacionat amb la geografía d'aqueli 
país i desenrotllant-hi tasca pedagógica 
que segueix avui el seu fill Marc-Aureli. 

M. M. 

Presentado de *l'Ambit de l'Esport i el 
Lieu re -

El dia 27 d'octubre va tenir lloc al nos-
tre estatge i a la Sala d'Actes, la pre
sentado de «L'Ambit de l'Esport i el Heu
re» del Congrès de Cultura Catalana. 

El senyor Lluís Puntís, vice-president 
de l'entitat, va obrir l'acte amb paraules 
d'agraïment envers els dirigents del Con
grès, per haver escollit el Centre per a 
l'acte de presentació pública de l'Am-
bit. Va passar la paraula al senyor Bas
sols, de la Junta Coordinadora, que va 
fer ressaltar que amb motiu del Cente-
narí, així com per la tasca cultural i es
portiva portada a terme amb tants en-
certs durant anys, no era possible trobar 
millor local per a un acte que, abeurant-se 
en la tasca del Centre, vol tenir una pro-
jecció amplia ais Països Catalans. 

El senyor Jordi Berrio va llegir el ma-
nífest de I ambit ¡ Nuria Puig va parlar 
deis grups de treball. El manifest va po
sar en evidencia alguns detectes que cal-
dría esmenar en les practiques de l'es-
port, com per exemple: l'accès a l'esport 
deis estaments menys afavorits econó-
micament, la descentralització, la manca 
d'esport a les escoles, etc. També s'ex-
posaren les fites que semblava que s'ha-
vien d'aconseguir; l'esport com a élé
ment educatiu, estudis de determinades 
actívitats esportives, moviment cultural 
esportiu-cívic. a nívell d'escoles i d'en-
titats; relacíons esport-natura, organitza-
ció administrativa, etc. 

Es va demanar cooperació, es va dir 
que els grups de treball restaven oberts 
a totes aquelles persones que practi-
quessín l'esport i que volguessin contri
buir a portar a terme la gegantina tasca 
de fer possible el manifest.. 

Finalment, amb un coHoqui prou variât 
d'idées i plantejaments va cloure l'acte 
el senyor Lluís Puntís, fent ressaltar que 
la nostra entítat, coHaboradora amb el 
Congrès des del primer dia, des d'ara 
creu que l'ajuda del Centre i d'aquells 

socis que dísposin de temps per a inte-
grar-s'hi, ha d'ésser continuada i profi-
tosa per a poder cloure el Congrès amb 
exit la tardor vinent. 

M. M. 

Uiga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural 

En eis primers dies del mes de juny 
d'enguany, i al local social del CENTRE, 
tingué lloc l'important acte de consti
tuyó de la societat DE.PA.NA. (Lliga 
per a la Defensa del Patrimoni Natural), 
la gestació de la qual s'inicià fa uns 
mesos en el si de la Universität de Bar
celona amb la collaboraci i participa
do de tècnics i científics deis més di
versos organismes i entitats, preocu
páis pels problèmes, cada dia més greus 
i urgents, de la proteccíó i conservació 
del medi i del conjunt de valors que for
men el patrimoni natural del país. 

L'acte de celebrado de l'assemblea 
constituent de DE.PANA., mitjançant el 
quai el grup promotor proposava la crea-
ció d'una Junta Gestora i la tramitació 
de la legalització de la nova entítat ì els 
seus estatuts, fou una reunió multitudi
naria per damunt de totes les prévisions 
i que obliga a traslladar la celebració 
de l'acte, sobre la marxa, des de l'aula 
Pompeu Fabra on s'havia programat, a 
la Sala d'Actes, amb la quai cosa amb 
prou feines si s'aconsegui capacitat su-
ficient per a tothom. Aquest detall par
la prou bé de l'extraordinària sensibi
l izado existent sobre els problèmes de 
la natura, la urgencia amb que cal que 
siguin tractats a la vista de la seva gra
vetat i l'interès d'una activa participa
do en l'afer per part de la gent jove 
molt abundant en la reunió. 

En l'acte de constítució, on abunda-
ven també eis nostres socis, la Junta 
Gestora quedà constituida de la forma 
següent: 

President: J. Antoni Balcells Gorina 
(arquitecte-urbanista). 

Vice-president I: Artur Sarro Martín 
(psiquiatre-ornitòleg). 

Vice-president II: Antoni Jonch Cus-
pinera (director del Zoo). 

Secretari General: Salvador Filella 
Cornado (del Museu de Zoologia). 

Vice-secretari: Francese Ferrer Lerín 
(ornitòleg). 

Tresorer: Josep M. Domingo Abadia 
(de la Institució Catalana d'Història Na
tural). 

Vocal de legislació aplicada: Santiago 
Anglada Gotor (de la Facultat de Dret). 

Vocal d'investigació aplicada: Lluís 
Colom Guarch (de la Facultat de Bio
logiques). 

Vocal d'extensió cultural: Antoni Stru-
bell Truenta (de la UICN). 

Vocal de coordinado comarcal: Jordi 
Rius d'Aluart (pilot de la marina). 

Vocal de coordinado d'entitats afins: 
Francese Vallhonrat Figueras (de la Ins
titució Catalana d'Història Natural i del 
Centre Excursionista de Catalunya). 

Hom acordà. igualment. la creació d'un 
Conseil Assessor amb la proposta que 
en formin part Ramon Folch Guillen 
(biòleg) i Joan Roch Carulla (ICONA), 
així com cobrir més endavant la vocalia 
de relacions publiques. 

Provisionalment, el domicili de l'enti
tat sha fixât els dies feiners a Diago
nal. 312. 10è, 1. a. amb horari de 19.30 a 
21 del vespre. 

Ofrena del Centre Gimnàstic Barcelonés 
amb motiu del centenari 

La Junta del Centre va rebre el dia 
24 de novembre el senyor Ros, prési
dent del Centre Gimnàstic Barcelonés, 
acompanyat del senyor Fornieles, els 
quals feren ofrena al nostre président 
senyor Agustí Bou, d'una artística placa 
d'argent, original de l'artista Josep Es
teve. 

L'ofrena va tenir lloc a la Sala de 
Juntes i els senyors Ros i Fornieles van 
comentar complaguts els actes del Cen
tenari, ais quals havien participât, de-
sitjant que el seu record homenatge po-
gués figurar entre els molts que shan 
rebut per festejar l'efemérides. Varen 
dialogar extensament amb els compo-
nents de la Junta, que agraïren l'ofrena 
i es feren plans per a noves trobades. 

M. M. 

Fundado Joan Miró (impressions duna 
visita) 

Quan es vol escriure quelcom de la 
Fundado Miró, d'entrada es preveu una 
dificultat insalvable, i és l'abundància i 
el prestigi de les plomes que sobre 
aquest tema han omplert centenars de 
pagines documentadissimes. Ens consta, 
dones, que s'ha dit molt en tots els as-
pectes, i tanmateix la nostra publicació 
vol donar-ne noticia. Haurem de suplir la 
manca de novetat per unes pagines vis-
cudes a la Fundado, descrivint-ne els 
trets més rellevants tal com ho podríem 
fer d'una excursió. 

La contrada de la Fundació Miró és 
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un abrigall de verdor, on s'agermanen la 
natura i la voluntat de l'home que sap 
embellir la natura, un Hoc on l'artista-
arquitecte Josep-Lluis Sert ha dissenyat 
un edifici que engalana el paisatge que 
l'envolta, edificació que d'antuvi no vol 
aixecar-se mes que els arbres, perô que 
busca un bell esguard i el troba sobre 
la ciutat i els voltants que amb la vege-
tació opulenta ennobleixen la singular 
construcció. 

La muntanya de Montjuïc, on els nos-
tres fundadors ara fa cent anys feien 
excursions profitoses, estotja avui el 
Centre d'Estudis d'Art Contemporani, i 
aquest és de tant interés com pugui és-
ser una sortida a muntanya amb l'afany 
de retornar —si ets excursionista amb 
inquietuds— amb alguna cosa mes que 
haver fruit d'un dia esplèndid, de la 
bonesa d'un paisatge o de la simpatía 
deis companys. Tots els excursionistes 
amants de l'art han de conèixer aquest 
«temple» créât per a l'estudi i el desen-
volupament de les tècniques artistiques 
contemporànies. La Fundado Miró vol 
donar a conèixer al pais nous artistes, 
desitja informar, pretén reunir el major 
nombre de persones interessades a assis-
tir a conferencies, sessions de cinema, 
audiovisuals i exposicions relacionades 
amb la pintura, el dibuix. la música, el 
gravât, la poesia, etc. 

La Fundado Miró pretén suscitar inte
rés per les arts, en qualsevol de les 
sèves tècniques i vol despertar voca-
cions, desitja també collaborar amb els 
artistes, ajudar-los i fer conèixer particu-
larment les sèves obres. Es tracta d'un 
cabal de coneixements i experiències so
bre l'art en general, posats a l'abast del 
qui se sent cridat a l'àrea d'aquestes 
sensibilitats pictôriques. 

Pero com qualsevol excursió, ens hem 
de plantejar la sortida. La podem comen-
çar a viure a la biblioteca de la nostra 
entitat, documentant-nos sobre la Funda 
ció Miró i si en volem treure el màxim 
de profit haurem de calcular primer el 
temps que ens ocupará. Podem avançar 
que la visita d'aquest Hoc excepcional 
pot realitzar-se en un matí o una tarda. 
El dia pot ésser emboirat o lluminós. as-
solellat o plujós. estiu o hivern, en totes 
les variants i, tal com succeeix amb la 
mare naturalesa, sempre se'n surt cap
tivât. 

Si el dia és lluminós, les claraboies 
en forma de quart de cilindre, ¡Iluminen 
amb força els sostres de les sales, péné
trant, aixô sí. reflectint el color de l'her-
bei, de la terra o del cel de l'exterior, 

sense espirejar; la llum s'endinsa garbe-
llada. neta, uniforme. A vegades segons 
el reflex. les parets teñen el color d'a-
quells llengols que véiem fa anys, ais 
pobles de muntanya, estesos per les 
eres. Aquell costum de fer bugada sha 
perdut, pero el color és encara possible 
de veure'l. Les parets sovint agafen una 
tonalitat blavenca. de terrissa o de prat. 
segons sigui qui cedeixi el color, pero 
aquest color difractat no perjudica la bo-
na visió deis objectes exposats ni altera 
la policromía deis quadres. 

Si el dia és melangiós, un dia d'aquells 
que el sol no té forga per trencar el vel 
de boires baixes, passejar per les estan-
ces de la Fundació Miró és un sedant 
que invita a la meditado. Hom creu tro-
bar-se en un cenobi modern. Els espais 
interiors, mes o menys quadrats, t'hi 
transporten. Son uns ámbits que preñen 
contacte amb la naturalesa exterior; pas-
sejant-h¡ és quan millor es pot admirar 
el prodigios equilibri existent entre els 
murs de l'interior i el món periféric. Si el 
temps és plujós s'hi pot trobar l'encant 
duna cascada, que sois existeix, natural-
ment, quan plou, com li succeeix a la 
Fontalba de Montsant, que despenja l'es-
cumosa aigua muntanya avall poc des-
prés duna pluja. La construcció disse-
nyada per Josep-Lluís Sert, fou llarga-
ment pensada, estudiada i finalment apro-
vada per l'home que com a cosa previa, 
hi havia posat la confianga: Joan Miró. 

Aquest Centre d'Estudis aixecat per a 
desar obres d'art, calia que fos una obra 
d'avantguarda i en un dia de pluja és 
quan queda mes al descobert l'obra me-
ravellosa de Sert, car la solució que do
na ais desaigües son un encant mes de 
la construcció. L'aigua, en caure sobre 
els espais existents entre les claraboies, 
la recullen unes gárgoles que la deixen 
anar sobre les terrasses superiors i 
aqüestes l'esmunyen pels costats del pa-
viment on existeixen unes sequioles qua-
si imperceptibles que. amb els deguts 
desnivells ocults, va a parar en el punt 
escollit perqué es precipiti en forma de 
cascada a un deis espais oberts. L'es-
pectacle és notable i solament viable en 
les circumstáncies assenyalades. 

Resulta ben dar que el problema de 
la llum, que és evident en altres museus, 
aquí está resolt, en qualsevol condició 
atmosférica. Els raigs de sol solament 
penetren en els espais oberts; les sales 
d'exposicions resten ¡Huminades sense 
guspires. La llum és regulada segons si-
guin entesos com a espais de repós, 
d'estudi, o de reunió. La llum és, en 

aquesta obra, material de primera mà 
perqué l'arquitecte pugui oferir-nos sem
blant meravella. 

La construcció és molt nostra, ens és 
familiar tot i essent original. Ens recor-
da construccions mediterrànies, amb les 
parets blanques de calç, el vermeil dis
cret de les terrisses refrectàries del sol, 
les llindes de fusta de les escales, els 
sostres de révoltons i alternant amb al-
guns de plans per trencar la monotomia. 
Diriem que hi abunden els materials de 
masía catalana i, com en aqüestes Mars, 
la Fundació disposa de sales amples, ai-
roses, amb desnivells, on hom no es per
dí ni es trobi engabiat. 

A la sala destinada a les escultures del 
mestre i a la torre d'entrada, és on l'ar-
tista-arquitecte. es va llençar a «lliber-
tats sumptuoses», on tot és funcional i 
simple. La sala Miró presenta un desni-
vell gradual per a poder passar a les sa
les del pis superior, el quai permet l'ac
cès als minusvàlis. alhora que les escul
tures de Miró poden contemplar-se des 
de diferents angles i desnivells. En 
aquesta sala la natura també hi té cabu-
da i no pertorba la bona contemplado de 
les obres del genial artista. La torre d'en
trada. que s'admira millor des de la ter
rassa, ens recorda, i segurament que l'ar
quitecte ho pretén, els campanars octo-
gonals de la nostra terra. 

L'ínterés de la visita no decau un ins
tant. En passar a la planta superior, amb 
escultures a l'aire lliure i vistes sobre 
els espais interiors on es comprova com 
les deixalles o objectes en desús poden 
ser font de partida per a una inspiració 
poc fréquent ¡ puguin transformar-se en 
escultures admirables. En aquest mateix 
pis hi ha una sala de dibuixos de Miró 
que podríem dir-ne de denuncia, i reflec-
teixen l'agressió i falta de llibertats. 

La Fundació Miró compta amb un arxiu 
notable en vies d'augmentar sensible
ment, amb una biblioteca espaiosa ¡ fun
cional, dedicada a recollir tots els llibres 
que existeixin sobre l'art en general; 
unes calaixeres de gravats de Miró, car-
tells, dibuixos, ¡Hustracions de llibres, ca-
tálegs, etc. En aqüestes estances la llum 
també es controlada, principalment per
qué no es mengí els colors. Una sala 
d'actes amb seients molt cómodes, amb 
bona acústica, llibreria a l'abast del visi
tant, eos d'oficines, sala de reunions de 
treball, secció de revistes, la sala Prats 
on es pot veure l'evolució de Joan Miró, 
amb els seus primers quadres que van 
merèixer la confiança que en l'artista va 
dipositar el barretaire Prats. És en 
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Un moment de l'ascensio al Nevado 
Artesonraju conquerit pels membres de 
I'Expedido Hirca 76. • 

aquesta sala on d'una sola ullada pot ad-
mirar-se tot un procès en pintura, i si 
un té la sort de trobar-hi la senyoreta 
Rosa M. Malet, aviat es comprenen els 
signes de l'artista i serveixen per a mi-
11or entendre'n l'obra. 

Recordo que tot baixant els jardins de 
Montjui'c, pensava en els simbolismes 
sinòptics, les Mengües de foc, les defi-
nicions metafòriques, l'esquematisme 
dels paratges, els cercles vermeils,,la im
portancia deis sentits, l'escalfor, repre
sentada amb el vermeil, la Muna biava 
0 groga, els estéis en la llunyania, els 
colors negre i blanc incorporats corn a 
protagonistes en una obra sensé colors 
exultants. Recordava l'escultura donada 
per la Fundació March, els senyals dels 
encofrats a les parets exteriors i que 
semblaven dibuixos talment, l'olivera del 
centre de l'edifici, mediterrània, nostra i 
símbol de la pau, les mans i els peus de 
Miró, els tapissos grandiosos amb parai-
gües, amb la sensació que si bé no vaig 
veure l'artista, creia en la seva presen
cia, feia la sensació que quan ens deixi 
per Ilei de vida, aquella edificado ens 
farà pensar que no se n'ha anat. 

I és que en sortir-ne, i deixar enrera 
el museu, hom creu en una «estanca vi
va» i que podrá funcionar estant sempre 
al dia. Una junta designada per l'artista 
1 un comité executió amb poders farà 
funcionar la Fundació Miró, per a millor 
profit de l'art contemporani. L'equip ac
tual que collabora amb el seu director 
Francese Vicens és prou compétent i es-
tiguem tots ben segurs que la Fundació 
Miró està en bones mans. 

Amie et recomanem una sortida a mun-
tanya. Itinerari, la Fundació Miró de la 
muntanya de Montjui'c. Et plaurà i hi veu-
ràs que el nostre país és pròdig en filis 
excepcionals. 

Modest Montlleó 

crònica alpina 

a cura de Josep Casanovas 
i Ricard Vila 

PRESENT Ado 

Amb aquesta nova secció de la re
vista volem omplir un buit que, potser, 
es produia a Muntanya quant a noticies 
d'actualitat alpinistica. 

Es tractarà, en principi, d'una infor-
mació bastant compacta i resumida que, 
principalment, reflecteixi la dinàmica de 
l'alpinisme modem mitjancant la publi-
cació de les activitats més rellevants, 
tant dins de la nostra entitat, com al 
pais i a l'estranger. Evidentment, no 
podrem incloure-hi tot el que es fa, que 
és molt, ni tan sols concretant-nos al 
nostre pais, però tractarem aci d'oferir 
les fetes més destacades. 

Preguem, doncs, a tot aquell que dis
posi d'informació interessant per a la 
nostra publicació que es posi en contac-
te amb la nostra redacció i aixi aconse-
guirem que aquesta secció. que és la de 
tots els alpinistes, publiqui realment tot 
allò que ara hem de cercar a publica-
cions estrangeres o bé que no apareix 
enlloc. 

EXPEDICIÓ HIRCA 76 

Del 29 de juliol al 2 de setembre es 
realitzà al Perù aquesta expedició del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
Aquesta activitat es va dividir en cine 
vessants: 1. L'alpinistica, amb 10 mem-
bres del CADE, que aconsegui després 
de tres intents, deguts al mal temps, la 
1." ascensió nacional del Nevado Arte
sonraju (6025 m) per l'aresta E-SE els 
dies 18 i 19 d'agost, amb un bivac just 
sota al cim a 6000 metres. L'Artesonra-
ju és un cim elegant i amb una situació 
privilegiada a la Cordillera Bianca, en-

tre les Quebradas Santa Cruz (on era 
situât el campament base) i Parón. El 
cap de l'expedició era Joan Créixams i 
la resta d'expedicionaris Jaume Alta-
dill, Lluís Belvis, Hermenegild Carrete, 
Josep Casanovas, Joan G. Casóla, Josep 
Lalueza, Josep E. Paul, Enric Ribot i 
Eduard Ruiz. 2. Espeleologia. El grup era 
format pels membres de FERE Dolors 
Romero, Caries Ribera, Martí Romero i 
Albert Martínez, que exploraren més de 
2500 metres de coves a la zona de Cu-
tervo a la regió de Cajamarca ¡ recolli-
ren mostres per a la recerca de noves 
especies biologiques. 3. Sociologia. Amb 
Consol Freixa com a responsable es rea
litzà un interessant estudi sobre la si
tuació socio-pedagògica a la zona de 
Cuzco-Puno, on es visitaren les escoles 
i coopératives més importants. 4. Repor-
tatge fotografie. Responsable: Agustí Co-
romines. Procediren a la filmació de pel-
lícula de 16 mm i fotografia dels indrets 
característics de diverses cultures pre-
incaiques i incaiques. 5. Grup turístic. 
Foren 27 membres que recorregueren el 
Perú de nord a sud i que completen el 
nombre de 45 socis del CEC que consti-
tuiren HIRCA 76. 

Operado Ou'etxua 76 

A finals de juny sortien de Barcelona. 
Ramon Bramona, cap de l'operació, Joan 
Llorens i Guillem Arias, els quals instal-
laren Mur campament base a la Quebra-
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da Parón. D'ací aconseguiren l'ascensió 
del bonic Nevado Caraz (6025 m) ¡ del 
Pisco (5700 m). La tònica general fou de 
bon temps però neu en mal estât que 
cobria perilloses esquerdes. 

Altres escalades als Andes l'estiu 
del 1976 

Real Jardin Botanico de Madrid. Cap: 
Salvador Rivas. Ascensió de l'Alpamayo 
(5974 m) per la ruta oriental de Safuna. 

Expedido basca als Andes del Perú 76. 
Cap: David Hernández Albizu. Intent al 
Nevado Salcantay (6248 m) a la Cordille
ra Vilcabamba, rebutjat pel mal temps 
constant. Aquest cim fou conquerit per 
primer cop el 1953 per Bernard Pierre i 
Claude Kogan. 

Expedido basca Cordillera Blanca. 
Cap: Felipe Uriarte. Escalaren el Puca-
ranra (6147 m) i el Chinchey (6222 m). 
Dos deis alpinistes varen ser arrosse-
gats per una allau durant centenars de 
metres i, per sort, només resultant fe-
rits lleugerament. En intentar el seu res
eat un helicopter caigué i va quedar to-
talment destrui't. 

Club Montañeros Celtas. Cap: Cons
tancio Veiga. Ascensió a la Cordillera 
Ampato d'Arequipa del Coropuna (6400 
metres). 

Grup Okayama. Japó. Cap: I. Kakimoto. 
Realitzaren tres ascensions de gran difi-
cultat: la paret sud del Huandoy (6365 
metres), paret SW del Chacraraju (6113 
metres) i paret NW del Yerupajá (6634 
metres). 

Grup d'Alta Muntanya. Franca. Cap. Re
né Desmaison. Ha escalat també la fa
mosa paret sud del'Huandoy, una de les 
escalades en gel mes fortes deis Andes 
del Perú. 

Grup Valgandino. Italia. Cap: F. Nem-
brini. Aquesta expedició ha aconsegult la 
cara sud de l'Huandoy Sud (6160 m). 

Expedició Lleugera al Noshaq «Mataró-
Wakhan 76-

Antoni Sors, Mafiuel Hernández, Enric 
Pujol i Jaume Gomis de l'Agrupació Cien-
tífica-Excursionista de Mataró componien 
l'equip huma qué, aquest estiu, realitzá 
una expedició lleugera i autofinancada 
que ascendí al cim del Noshaq de 7492 
metres, al Wakhan (Afganistan). Installa-
ren tres campaments d'alçada a 5300, 
6050 i 6850 mettres i l'equip total només 
pesava 160 Kg, cosa que dona idea de la 
característica d'estrictament lleugera 
que tenia l'expedició. 

Accident mortal a l'Hindu-Kush 

En el transcurs de l'Expedició navarre-
sa a l'Hindu-Kush cai lamentar la mort 
de Leandro Arbeola en relliscar, junt amb 
el seu company de cordada, Gerardo Pla
za, per un pendent d'uns 300 metres. Fi-
nalment es van aturar en un sérac. El 
rescat i posterior trasllat d'aquest dar-
rer, ferit, constituí un véritable èxit, en 
el quai eis alpinistes navarresos van 
ser ajudats molt activament per una ex 
pedició polonesa. 

Expedició nàutico-alpina a Groenlandia 

Durant eis mesos de juny a setembre. 
s'ha desenvolupat aquesta interessant 
combinada nàutica i alpinistica que s'íní-
ciá el 4 de juny amb la sortída del port 
de Vigo del vaixell de 10 metres a vela, 
INO, tripulat per Jordi Riera, Emili Civis 
i Lluís Costa. Travessaren l'Atlàntic Nord 
enmig de tempestes considerables i en 
sobrepassar el cap Farvel en direcció a 
la badia de Baffin varen quedar atrapats 
per la «banquisa» durant quatre dies. Ar-
ribats a Godthaab, després de 30 dies 
sense tocar terra, varen reposar i arre
glar el vaixell, i van pujar tot seguit cap 
al Fiord Umanak, on esperaren eis Com
panys que arribaven en avió: Josep Ma
nuel Anglada, Jordi Pons, Ursula Willius 
i Joan Cerda. Continuaren junts la tra
vessa cap al nord, fins al parallel 73, so
bre el poblé d'Upernavik i baixaren, en 
millorar el temps, cap a la Península Al
fred Wagner, on feren l'ascensió de dos 
cims verges: l'Agpaktut (1970 m), inten
tât anteriorment per una expedició ita
liana i FINO (1830 m), batejat amb el 
nom del vaixell i de la deessa dels na-
vegants grecs. Retornats a Umanak mar-
xaren tots en avió, excepte Jordi Riera 
i Lluís Costa que arribaren a Barcelona 
el 9 d'octubre. 

Resum de l'activitat mes rellevant del 
CADE. Estiu 76 

• Joan Badia, Josep Paül i Eduard Ruiz 
obren la primera via de l'agulla 75 
a Montserrat (Agulles), situada al cos-

'tat de la miranda dels Ossos. Consta 
de sis llargs de corda amb dificultat 
MD. 

• En Josep M. Castan i Ricard Vila obren 
la variant a la via Martí-Busquets a 
l'Agulla Superior d'Amitges. Consta de 
dos llargs, eis darrers de la paret, 
d'una dificultat de IV*, A i . 

• Al Mont Saliente ha estât oberta una 
altra via per Joan G. Casóla i Enric 
Ribot. amb dificultat de IV i una lon
gitud de 200 metres. 

• Josep Casanellas i Joan Romero fan 
el «couloir» Whymper de l'Agulla 
Verte. 

• Es fa, per segona vegada, el diedre 
Martí-Busquets a l'Agulla Superior d'A
mitges per Enric Ribot (CADE) i Jaume 
Gil (GEDE). 

• És oberta una nova vía al Pie Inferior 
del Portarró, per Jordi Carretero i En
ric Ribot. amb una longitud de 230 me
tres i dificultat D. S'anomena Tony-An
na. També a la regió d'Amitges i al 
Pie Oriental D'Amitges sha obert la 
via dels Nou Isards a la cara Nord. La 
via d'en Jordi Carretero (SAME), Fran 
cese Herrera i Enric Ribot (CADE) té 
un desnivell de 270 m i dificultat D. 

• Joan German Casóla, Esteve Margenat 
i Ricard Vila (CADE) obren una nova 
via a la Roca Verda (Cadi). L'itinerari 
és directe des del sòcol a la torre prin
cipal i té un recorregut de 320 m amb 
una dificultat de MD. 
Aquest any l'activitat als Alps ha estât 
prou fructuosa malgrat el mal temps i 
el pèssim estât del glaç. 

• Josep Ponce, Esteve Margenat, Pere 
Camins fan el Petit Capucin per la via 
Gervassuti. 

• L'aresta de Forbes de l'Agulla de Char-
donet és seguida per Xavier Cabré, Jo
sep Ponce, Pere Camins i Esteve Mar
genat a l'igual que l'aresta de la Bren-
va al Mont Blanc. 

• Josep M. Castan i Ricard Vila fan la 
vía Contamine al Triangle Rocós del 
Tacul. el Pilier Bocalatte al Mont Blanc 
de Tacul i la clàssica via Bonatti-Ghigo 
al Gran Capucin de Tacul. 

• Joan Badia, Emili Albir i Jaume Bona
ventura obren tres noves via a la vali 
de Remunye. La Cara nord del Pie de 
Remunye amb 400 m i dificultat BD, 
l'esperò sud del Pic del Bom de difi
cultat D* i 350 m i la gran Xemeneia 
del Malpàs. amb 350 m i dificultat MD 

• Pere Camins (CADE) i Sergi Martínez 
fan la cara Oest del Naranjo de Bulnes 
per la Via Rabadà-Navarro. 
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* vies d'escalada noves 

Estada a l'Escola Alpina de Courmayeur 

Dels dies 1 al 5 d'agost, Josep M. Cas-
tan ¡ Ricard Vila (CADE) varen assistir a 
l'Escola Alpina de Courmayeur, on varen 
perfeccionar la tècnica de l'escalada en 
già? i terreny mixt. 

Aquest any els encarregats de l'ense-
nyament van ser els germans Giusseppe 
i Eliseo Gheney, que amb l'ajut del bon 
temps varen ensenyar la tècnica moder
na de progressió en gel. 

L'activitat realitzada fou la segiient. 
1 dia. Práctica de progressió. assegu-

ranga i pitonatge sobre glag a la gelerà 
de Peuterey. 

2 dia. Águila de Rochefort, per l'aresta' 
de Rochefort. 

3 dia. Águila de la Toule, per la cara 
nord. 

4 dia. Águila de la Toule, per la cara 
nord-oest. 
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a cura de Josep Girona 

L'ALTA MUNTANYA CATUANA 
FLÖftAi VEGETACIÓ 

L'alta muntanya catalana. Flora í vegeta
do. Josep Vigo i Bonada. 421 pàgs. 268 
dibuixos origináis d'Eugeni Sierra i Rà-
fols. 240 fotografíes en color, 42 es
quemes i mapes. Edítat pel Centre Ex
cursionista de Catalunya i Editorial 
Montblanc. Barcelona, 1976. 

Com un fruit assaonat del Centenari 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
apareix aquesta magna obra editorial, 
llarg temps esperada i lentament elabo
rada amb precisici i entusiasme per un 
equip illusionat d'homes enamorats de la 
flora de muntanya. 

En realitat, la seva gestació comencé 
ja fa una pila d'anys en la ment de Nar-
cís Rucabado i Comerma, president ales-
hores de la Secció de Geografia i Cièn-
cies Naturals i de Francese Masclans i 
Girvés. illustre botànic. autor de dos vo-
lums dedicats a la flora i editats pel 
Centre: les «Guies» per a conèixer els 
arbres i per a conèixer els arbusts. 

Ambdós trobaren ben aviat l'home ¡do-
ni per a portar a terme la ingent obra 

i aquest fou Josep Vigo i Bonada, profes
sor agrégat de Fitogeografia de la Facul-
tat de Biologia de la Universität de Bar
celona, Premi «Pius Font i Quer 1966» 
de l'Institut d'Estudis Catalans, excursio
nista entusiasta i, com és logie, enamo
ra fervent de la flora de muntanya. No 
en va és fili de la pirinenca vali de Ri
bes i ha corregut totes les sèves mun-
tanyes i trescat pels seus camins, estu-
diant amb delectança i amor, les bellis-
simes flors, els majestuosos arbres I els 
aspres herbassars que constitueixen la 
flora d'aquesta privilegiada regió del Pi-
rineu i ha articulât amb profunda prepa
rado científica, tot l'incommensurable 
material recollit. 

Darrera d'eli, com en enfilall, anaren 
sorgint les collaboracions: un altre bo
tànic, Eugeni Sierra, excellent dibuixant 
alhora, tingué cura d'una part gràfica de 
l'obra: els dibuixos de les especies que 
a causa de la seva importancia o inte
rés mereixien una atenció especial. Amb 
acurada Sensibil i tät, amb mà destra i 
amb absoluta precisió científica, Josep 
Sierra aporta prop de tres-cents magni
fies dibuixos, tots ells rigorosament iné
dits, que constitueixen un imprescindible 
i valuós élément per a la comprensió 
del text de l'obra. 

L'abundosa presencia de la ¡Ilustrado 
en color era absolutament indispensable 
en un llibre dedicat a la flora. En aquest 
aspecte, els fotògrafs de la nostra enti-
tat constitueixen un equip de primer or
dre, i la seva col-laborado, totalment des-
interessada, fou un élément decisiu en 
la formació de la part gràfica del llibre. 
Ben aviat es reuní un conjunt immillo-
rable de fotografíes rigorosament inédi
tes de la flora i deis paisatges pír i-
nenes, i seguidament, amb minuciositat 
es procedí a la tasca de selecció deis 
millors exemplars. D'aquest equip, dues 
persones cal remarcar especialment: Ra
mon Pujol, entusiasta botànic ¡ excellent 
fotógraf. que tingué cura de la tria i 
preparació del material fotografie reco
llit. i Anna Borbonet, la quai, a mes de
portar un valuós lot de fotografíes, vet-
llà per resoldre un sens fi de dificultáis 
de tipus editorial que, inévitablement, es 
presenten sempre en llibres d'aquesta 
categoria. 

La tasca material de l'edició, a carree 
de la Impremta Juvenil, habitual confec
cionadora de les nostres publicacions, ha 
assolit amb aquest llibre una perfecció 
absoluta: magnífica qualitat del color; t i
pografia clara i elegant; maqueta bella-
ment presentada, paper d'alta qualitat. 

Un aspecte ben important en el llan-
çament del volum fou, evidentment, el 
financer. L'edició ha requerit la mobilit-
zacíó d'una considerable aportació eco
nómica, afrontada bàsicament per Edito
rial Montblanc, coeditor de l'obra. Josep 
M. Puchades, director propietari d'aques
ta empresa, home d'un altruisme tan sols 
comparable amb la seva exemplar mo
destia, ha estât el factor que ha permès 
engegar el mécanisme de la producció 
del volum, 

I, per f¡, l'obra Alta Muntanya Catalana. 
Flora i Vegetado ha vist la Hum I ara la 
tenim amb nosaltres i podem acaronar 
amorosament les seves cobertes, mentre 
contemplem ¡Ilusionáis el bell especta-
cle cromàtic de les seves ¡Hustracions, o 
bé ens delectem amb la lectura del lucid 
i apassionant estudi de Josep Vigo. 

S'imposa, dones, ara, plantejar una 
anàlisi d'una obra tan important, amb 
sinceritat i desapassionadament, com si 
no haguéssim intervingut, en cert aspec
te, en la seva elaboració. En primer lloc, 
el factor gue ens prédisposa inicialment 
en un sentit favorable, és el seu equi-
libri. Els temes son concisos, pero ela-
borats amb suficient profunditat científi
ca, no exempta d'una gran amenitat, fruit 
d'un estil ágil i incisiu. La presentació 
tipográfica ajuda a la flu'fdesa de la lec
tura i a la fácil comprensió del text, car 
hom ha intercalât les nombrosíssimes 
¡Hustracions dintre d'aquest, évitant el 
sempre enutjós procediment de girar els 
fulls, per contemplar la ¡Ilustrado a qué 
el text fa referencia. 

L'estructura metodológica de l'obra se-
gueix una línia clara i definida, dirigida 
directament a portar el lector ais objec-
tius que Fautor s'ha proposât préviament 
Aixi, els primers capítols centren l'aten-
ció en els temes generáis: el paisatge 
pirinenc, les seves unitats geobotàni-
ques, els estatges de vegetació, la flora 
d'alta muntanya i les comunitats vege
táis. 

Seguidament, hom entra en l'estudl 
deis éléments del paisatge, començant 
pels boscos subalpins i les clarianes 
boscoses, els matolls i les landes, les 
comunitats megafórbies, per passar se
guidament ais prats i la seva meravello-
sa gamma floral, la vegetació de les 
fonts i els rierols, la de les molieres o 
prats xops d'aigua, i l'humil herbei i deis 
estanys de muntanya. Finalment, s'estu-
dien els tipus vegetáis de les congestes, 
de les tarteres. i de les roques. Ma
pes i esquemes de les àrees d'expansió 
de les especies descrites en el text, 
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acompanyen cada capítol, ajudant aíxí a 
la correcta comprensió deis fenòmens 
des les comunítats vegetáis de la com
plexa flora d'alta muntanya pirinenca. 

Unes consideracíons finals sobre el 
paisatge i les comunitats vegetáis i el 
futur de la flora i la vegetado plrinen-
ques, clou el text, que es complementa, 
a mes, amb un glossari de termes es-
pecialitzats per a facilitar al lector la 
bona comprensió de l'obra, un vocabula-
ri de la nomenclatura llatina correspo-
nent a les plantes esmentades en el llí-
bre. Una relació sistemàtica de les es
pecies estudiades aplegades en grups ta-
xonómics, amb les seves corresponents 
subdivisions, l'index bibliografie, i l'index 
general alfabètic. 

L'alta muntanya catalana. Flora i vege
tado és, dones, molt més que un beli 
àlbum de flors, malgrat que aqüestes hi 
siguin abundosament representantes. És 
un fragment, viu i palpitant de la vida 
vegetal de les nostres muntanyes, una 
vida que resisteix encara les depreda-
cions i els estralls que l'home constant-
ment li infereix, i que cada any es reno
va miraculosament. És també una fita so-
bresortint en el camp de la bibliografia 
botànica geogràfica, no tan sols catalana, 
sino també universal, i un llibre que 
hauran de consultar constantment, tant 
els científics com els aficionáis a les 
belleses naturals de la nostra muntanya. 

JOSEF Gl RON A 

Miscellània Pau Vila. Institut d'Estudis 
Catalans. Societat Catalana de Geogra
fia, 546 pàgs. Editorial Montblanc-Mar-
tin. Barcelona. 1975. 

Cinc anys separen tan sols la data del 
naixement de Pau Vila i Diñares (nascut 
a Sabadell el 29 de juny de 1881), l'iHus-
tre geògraf i recent «Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes», de la de la fun
dado de l'Associació Catalanista d'Ex
cursions Científiques, antecessora directa 
del nostre Centre Excursionista de Cata
lunya, el Centenari del qual commemo-
rem enguany. 

Dues trajectòries coetànies i paral-leles 
les de l'insigne pedagog i excursionista, 
i de l'entitat degana de l'excursionisme 
cátala, parallélisme que moites vegades 
ha esdevingut feliç coincidencia i unió 
entranyable, com per exemple, en l'avi-
nen'esa del période presidencial de Pau 
Vila al Centre. 

En certa manera, entre ambdós hi ha 
hagut en tot moment un ¡ntercanvi fruc-

tuós, constant i exemplar de suggeri-
ments, informacions i idees, que han 
cristallitzat manta vegada en profitosos 
resultats per a la cultura i l'excursionis
me catalans. 

Fa uns anys, amb motru de complir el 
nestre ¡Ilustre consoci els noranta anys, 
la Societat Catalana de Geografía, filial 
de l'lnstitut d'Estudis Catalans, havia 
acordat ofer¡r-l¡ la present Miscellánia, 
recull de treballs d'amics i de deixebles, 
escrits en el seu honor. Josep M. Pu-
chades, l'infatigable i benemérit editor, 
amic i deixeble alhora del mestre, que 
amb má segura i cor ardent porta el 
timó de l'Editorial Montblanc, assumí la 
tasca de portar a terme l'edició d'aquest 
important recull. 

Sortosament, i malgrat la inevitable 
lentitud que comporta la preparació d'una 
obra d'aquest caire, que suposa la 
coílaboració de més de cinquanta signa-
tures que avalen un text de prop de 
cinc-centes cinquanta pagines, el volum 
ha vist recentment la llum i ofereix a 
tots els amics i admiradors de Pau Vila, 
la millor i més completa informació bio
gráfica sobre la vida del mestre i la seva 
obra, alhora que un recull interessantís-
sim d'estudis geográfics i histories, de-
guts a les plomes més eminents de la 
cultura geográfica catalana. 

L'obra está dividida en dues parts es-
sencials: la primera estudia la biografía 
de l'homenatjat, a través de diversos tre
balls deis seus deixebles i amics cata
lans, francesos i americans, aixi com la 
bibliografía completa del mestre, recolli-
da amb impressionant escrupulosítat per 
Montserrat Galera: llibres, articles, re-
censions, cróniques, cartes a revistes i 
díaris. treballs inédíts. així com comen-
taris i critiques sobre la seva obra, for-
mulades per estudiosos i publicistes. 

La segona part está constituida per la 
veritable miscellánia i toca, com és usual 
en aquest tipus de publicacions, els te
mes més diversos, centrats, pero, com 
és evident, en un objectiu geográfic o 
historie. 

Hi predominen, com és lógic, els tre
balls en cátala, deguts ais més relle-
vants geógrafs de l'escola catalana: Jo
sep Iglesias, Salvador Llobet, Enric Mo-
reu-Rey, Lluís Soler i Sabarís, Joan Vila 
i Valentí, María i Oriol de Bolos, Josefina 
Comas de Candel, Joan Coromines i Ra
fael Candel, entre molts d'altres que fa-
rien interminable aquesta Mista. Els mes-
tres Pierre Deffontaines i Pierre Vilar, 
hi col-laboren en francés amb sengles i 
interessants articles. 

També els historiadors alguns d'ells 
dissortadament ja desapareguts han vol-
gut formar en el magnifie equip de colla-
boradors, aportant la seva pedra a la 
totalitat de l'edifici: Bosch Gimpera, Du
ran ¡ Sampere entre els absents, reviuen 
uns instants, a llaor del mestre. Joan 
Ainaud de Lasarte, Joan Mercader, entre 
altres, aporten les diverses facetes de la 
moderna historiografía catalana. 

Com és logic, el material recollit és 
literalment extraordinaria ha d'esdevenir 
una impagable font d'estudi per a cien
tífics i «amateurs». Encara que és molt 
difícil escollir un títol entre tan excel
lents estudis, ens plauria remarcar l'ex-
tens i documentadíssim treball «Serra 
Maríola», de Rafael Candel i Vila, bri
llant i utilíssima aportació a l'estudi de 
la geografía valenciana, que per a molts 
catalans presenta encara caires dissorta
dament inédits. 

Un bon grapat de fotogravats, alguns 
d'ells de l'època de joventut de Pau Vila, 
il-lustren l'obra, que es clou amb unes 
sentides paraules de Josep M. Puchades, 
l'editor entusiasta i somniador que ha fet 
possible la realització de la Miscellánia, 

CENT ANÍS D 'OBRA COL.LECTIVA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Cent anys d'obra coHectiva del Centre 
Excursionista de Catalunya. 34 págs. 
Fotogravats. Editat peí Centre Excur
sionista de Catalunya. Barcelona, 1976. 

Els cent anys de vida del Centre Ex
cursionista de Catalunya, han donat lloc 
a diverses manifestacions gráfiques de 
tipus commemoratiu. Entre elles cal des
tacar l'exposició evocadora del Centena-
r¡, celebrada al Collegi Oficial d'Arquitec-
tes de Catalunya i Balears, i que ha vist 
la seva plasmació definitiva i concreta 
amb el llibre que ara comentem, editat 
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sota els auspicis de la Comissió del Cen
tenari de la nostra entitat. 

Amb un plantejament original i atrac-
tívol, l'obra s'inicia amb la fita funda
cional del dia 26 de novembre de 1876, 
fent-se seus els objectius fonamentals 
deis primers capdavanters: Fomentar les 
excursions per la nostra terra; recorrer 
tot Catalunya per estudiar i conservar tot 
el que ofereixi de notable la naturalesa, 
la historia, l'art, la literatura i les tradi-
cions populars del país, així com les 
terres veines que tinguín afinitats amb 
Catalunya en tots aquests aspectes; pu
blicar el résultat d'aquests estudis ¡ for
mar una biblioteca, un arxiu i un museu; 
i, finalment, fomentar la formació d'as-
sociacions similars. 

Cada objectiu constitueix un capítol a 
part, estructurat de faisó que la imatge 
doni al lector l'adequada ambientació i 
la informació pertinent. Així, dones, fac-
símils de pagines de les primeres publi-
cacions de l'Associació Catalanista d'Ex
cursions Científiques, contenint textos 
transcendentals, com el de la primera 
excursió a Montgat, o bé dibuixos i cro
quis de Castells, santuaris o ermites, de-
guts a artistes com Santiago Russinyol 
o Dionís Baixeras, socis de l'entitat, s'al-
ternen amb fotografíes actuáis descen
dons, escalades, campaments i refugis. 

Cartells de concuros i rallys, segells de 
campaments, mapes, resums d'activitats 
sobresortints. i fragments d'acords o de 
•textos de l'època, intelligemment esco-
llits, van familiaritzant el lector en la 
trajectòria vital del Centre. 

Molt intéressant és la part dedicada a 
recordar les crides, campanyes i aporta-
cions personáis i économiques encamina-
des a la salvació deis monuments cab-
dals del nostre país: Ripoll, Santes 
Creus. Poblet, Sant Jaume de Frontanyà, 
Sant Cugat del Vallès entre molts mes. 
Així matelx, les campanyes en defensa 
de les nostres belleses naturals; el bosc 
del Gresolet, les escletxes del Papiol, el 
pare de Sant Maurici i Aigües Tortes, 
etcétera. 

El capítol III està dedicat a les publi-
cacions que al llarg del Centenari, han 
vist la llum sota els auspicis de la nostra 
entitat, des de VAlbum Pintoresch i Mo
numental, publicat l'any 1878, fins a la 
Guia per a conèixer els arbusts i les 
lianes, publicat el 1973. Així com les pu-
blicacions périodiques: el Butlletí i la 
Revista «Muntanya», aportació ingent a 
la bibliografia excursionista i élément 
indispensable de consulta en l'estudi de 
la geografia de Catalunya. 

L'obra es clou amb la Dista de prési
dents de l'entitat, una trentena de noms, 
entre els quals figuren personalitats re-
llevants de la cultura catalana. 

La realització de l'obra és deguda a 
Margarida Cardona de Puntís, que ha 
portât a terme la seva tasca amb bon 
gust en la presentado tipogràfica i ex
traordinari encert en la selecció de l'im
portant material documental que consti
tueix la base del llibre. 

Estem, dones, davant d'una obra que 
esdevindrà, sens dubte, un élément in
dispensable de consulta, per a tots els 
qui s'interessen per la historia, no tan 
sois de la nostra entitat, sino de tot l'ex-
cursionisme cátala. I que servirà per a 
tothom com a record perenne d'una efe
mérides inoblidable. 

JOSEP GIRONA 

Camins i canals de Montserrat. Guia d'i-
tineraris. Ramón Ribera i Mariné. Ca-
vall Bernat 3. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat. 166 págs. 58 itineraris. 
2 Mapes escala 1-7.000 en color i a 
corbes de nivell. 34 Fotogravats amb el 
tragat deis itineraris. Barcelona, 1975. 

Aquests darrers anys han vist sorgir 
una profitosa brotada dins de la biblio
grafía excursionista monserratína, inicia
da temps ha, pels benemérits Amics de 
Montserrat i continuada suara per l'equip 
de la mateixa abadía, que ha tret de les 
premses els insuperables volums de Jo-
sep M. Rodés i Ferran Labraña, Roques, 
parets i agulles de Montserrat. 

Ara, el monjo montserratí Ramón Ribe
ra i Mariné, ve a completar aquesta tas
ca bibliográfica excursionista del cenobi, 
amb l'edició del present llibre, l'aparició 
del qual saludem amb joia, car la Mun
tanya Santa, no comptava amb cap guia 
excursionista actualment manejable. 

L'obra está dividida en cinc sectors: 
Monistrol. Monestir, Santa Cecilia, Coll-
bató i el Bruc, cada un d'ells comprensiu 
del mes complet conjunt d'itineraris, ád-
huc els que s'enfiien per canals i que 
exigeixen la grimpada; en resten al mar-
ge, en canvi, les escalades de tota mena, 
que han estat ja objecte deis estudis 
adients. 

Menció rellevant ha de meréixer ras
péete formal del volum, del mes modern 
i suggestiu caire que pugui teñir una 
guia excursionista; amplia i ben escolli-
da informació gráfica, excellent mapa, 
bona impressió i format manejable alho-
ra que elegant. La ¡Ilustrado no té ací 

una missió simplement estética, sino 
que a mes, cerca i assoleix un objecliu 
documental de fornir al lector la mes de
tallada i fidedigna informació de l'itine
rari annex descrit. 

Els itineraris —mes de mig centenar— 
cobreixen amb una atapeida xarxa tots 
el racons de la muntanya, des deis «su-
per-clássics» camins de romeus de Mo
nistrol, Collbató o el Bruc al Monestir, I 
d'aquest a Sant Jeroni, Sant Joan o Sant 
Miquel, fins ais molt mes poc coneguts 
i indubtablement mes suggestius corriols, 
dreceres i senderols que s'enfiien ago-
saradament per canals enasprades I aè-
ries comises, grimpant per roques, savi-
nes, cordes o filferros. 

Acompanyen el volum, dos excellents 
mapes a escala 1:7.000 de proporcions 
tan amplíes que arriben a desorientar 
l'excursionista acostumat a les escales 
1:25.000 o 1:40.000, habituáis en les nos-
tres publicacions, però que en una re
gió tan abrupta i accidentada com és 
Montserrat no constitueixen un luxe in-
necesari, sino un complement utilíssim. 

Cada itinerari resta marcat amb traces 
damunt de la fotografia annexa, de mane
ra que el lector, té ja de beli antuvi una 
primera impressió del carni que li caldrà 
seguir i deis accidents orográfics que 
haurà de vencer. 

Un epígraf està dedicat a les fonts de 
la muntanya, factor basic per a l'excur
sionista que transita per una zona tan 
mancada de deus naturals. 

El president de la Federació Catalana 
de Muntanyisme, Francese Martínez 
Massó prologa l'obra, que encertadament 
qualifica indispensable i insubstituible 
per tot el qui vulgui recorrer els camins, 
coneguts o rnig esborrats de Montserrat. 

JOSEP GIROÑA 

Gredos por dentro y por fuera. Cayetano 
Enriquez de Salamanca. 191 págs. 28 
iílustracions en color. 250 iílustracions 
en blanc i negre. 3 mapes fora de text 
a escala 1-100.000. Cayetano Enriquez 
de Salamanca, Editor. Madrid, 1975. 

Amb un goig no exempt d'aprensió i 
de reserves mentáis, el comentarista 
s'enfronta amb aquest nou llibre del pro-
lífic Enriquez de Salamanca, com si anés 
a comencar una travessia excursionista 
per la mateixa serra de Gredos, desér
tica, misteriosa i llunyana. 

I és que realment, nosaltres, catalans, 
hem de confessar humilment que, fent 
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abstracció d'honorables exceptions, des-
coneixem, bàsicament, els grans siste
mes muntanyosos castellans. El Pirineu 
és la niñeta deis nostres ulls (cosa altra-
ment molt comprensible) i cap a eli s'en-
caminen les nostres activitats excursio-
nistes d'alta muntanya. 

Això és, almenys, el que esdevé a 
l'autor del présent comentari, i que ex
plica I'inicial temor que de beli antuvi 
hem manifestât. La curiositat inexhauri-
ble per tot el desconegut, que és una de 
les nostres principáis caractéristiques, 
però, ens ha empès irrésistiblement, i 
amb una total delectança, amb un senti
ment de joia profunda, hem dévorât les 
gairebé dues-centes pagines del volum, 
amb extraordinària rapidesa. 

Ens hi ha ajudat, decisivament, la co-
neguda mestria de l'autor, hábil dosifica-
dor de ternes (geogràfics, histories, ar-
queològics, folklòrics i excursionistes) 
éloquent narrador, i maquetista de bon 
gust, que fan que la lectura de l'atapeït 
conjunt de dades, descripeions, notes, i 
comentaris, s'alterni amb plaer amb la 
contemplaci de belles i suggeridores ¡I-
lustracions en blanc i negre, i en color, 
que contribueixen decisivament a fornir 
la indispensable ambientaci de l'obra. 

La serra de Gredos és la mes meridio
nal de les tres que, bàsicament, constî-
tueixen el Sistema Central. Té una Mar
gada d'uns 150 quilòmetres i assoleix 
una altura de 2.590 mètres, en el seu 
punt culminant, el Pico de Almanzor. 
Avui dia, una completa xarxa de carre-
teres permet circumvalar tot el massís 
i travessar-lo pels seus ports mes acces
sibles. Dos paradors nacionals, tres cam
pings, cinc refugis de muntanya i un bon 
nombre d'hotels i fondes, asseguren la 
pernoctació i el prove'iment de l'excur-
sionista que desitja enfrontar-se amb 
aquest cosmos complex i turmentat que 
és el sistema orografie de la serra de 
Gredos. 

La primera part del volum està dedi
cada a l'estudi general de la serralada i 
del seu «hinterland», amb minuciositat 
i precisió científica, que permet forjar al 
lector, una primera idea del complex 
morfologie de Gredos, de la seva fauna 
i flora, i de l'importantíssim aspecte hu
ma, sadollat de caractéristiques pèculiars 
i de riquesa folklórica. 

La serra de Gredos es considera divi
dida en tres sectors: Massís Oriental, 
Central i Occidental, que han merescut 
de l'autor, sengles estudis diferenciats, 
i dintre de cada un d'ells, per a una ma
jor eficacia informativa, hom fa les cor-

responents subdivisions adaptades a les 
estructures locáis (valls, comarques o ro-
dalies). 

Les valls del Tiétar, de l'Alberche, del 
Jerte o del Tormes; el fabulós barrane de 
las Cinco Villas, els inoblidables poblets 
de Arenas de San Pedro, el Barco de 
Avila i Candeleda; l'Alt Gredos, amb els 
seus prestigiosos cims, fita d'agosarades 
escalades: Almanzor, Ameal de Pablo, els 
Hermanitos, el Cuchillar de las Navajas, 
els Galayos, i tants d'altres racons, pies, 
gorges, estanys o valls plens d'inèdita i 
singular bellesa, son els objectius que 
Enriquez de Salamanca, amb la ploma o 
amb la máquina fotogràfica, ofereix al 
lector. 

Contribueixen a enriquir l'obra, els tres 
mapes parcials a escala 1-100.000, obra 
del mateix autor, diverses panoramiques 
molt utils, alguns mapes aeris, i diversos 
plànols de Castells de la regió. 

Al final hi ha un complet índex biblio
grafie, de consulta molt útil per a qui 
desitgi ampliar l'estudi i el coneíxement 
de la serralada de Gredos i els seus po-
bles, una zona de les mes intéressants 
d'Espanya, des del punt de vista geogra
fie, excursionista i huma, i que per molts 
de nosaltres, és encara un territori des
conegut. 

Josep G i roña 

Horizontes conquistados, Gaston Rébuf-
fat. 140 pàgs. Fotogravats a tot color. 
Editorial R. M. Barcelona, 1976. 

El cinema, aquest sisé art, fugisser i 
inaprehensible, creador de tan subju-
gants belleses plastiques i de sensacions 
tan inoblidables, no ha dedicat, en gene
ral, dissortadament, gaire atenció al fe-
nomen de l'alpinisme. 

Ens referim, evidentment, al cinema 
professional, tot i que no cal oblidar 
films sobresortints, com els de Lluís 
Trenker o Leni Riefenstal, que deíxaren 
un record tan bell com alliçonador entre 
els cinéfils enamoráis de la muntanya. 

En canvi, el cinema amateur ha sabut 
recollir amb efusió i encert, la poesía 
sublím de Falta muntanya ¡ l'emoció de 
l'home, que meravellat, hi entra en con
tacte, per plasmar imatges d'una bellesa 
corprenedora. 

Així, cims antológics, han estât «pro
tagonistes» de films extraordinaris: Mont 
Blanc, Grepon, Aiguille Verte, Cervin, 
Everest i tants mes han estât «traslla-
dats» per la cámara a les platejades pan-
talles deis salons de projecció, bé fent 

reviure, escenaris ja coneguts o potser 
tan sols somiats, o bé donant a conèixer 
a gent que mai no tindrà ocasió de'tre-
pitjar aquelles pedrés o de grimpar per 
aquelles parets, unes visions noves que 
fins aleshores potser havien ignorât. 

Podríem dir, que per produir un bon 
film de muntanya, cal simplement pos-
seir una sensibilitat de poeta, unida a una 
permanent i ¡Ilusionada constancia i una 
tenacitat d'atleta, despullada de prejudi-
eis i de complexos, cosa un xíc difícil 
actualment. Ha calgut, dones, que els 
véritables muntanyenes fossin els crea-
dors deis films de muntanya. 

Entre les mes eminents figures de 
Tactual cinema de muntanya destaca 
amb llum propia Gaston Rébuffat, Fautor 
del présent ¡libre. Poques coses sen 
poden dir, que no siguin ja conegudes 
deis lectors. Membre de la Companyia 
de Guies de Chamonix, participant en la 
victoriosa expedició francesa a l'Anna-
purna de l'any 1950, amplí coneixedor de 
la majoria de cims deis Pirineus i els 
Alps. les seves magnifiques condicions 
de muntanyenc nat el sitúen en un deis 
llocs mes destacáis entre els alpinistes 
del nostre temps. 

Fruit del seu apassionament per la 
muntanya han estât els seus llibres: 
Neu, gel i roca i El massis del Mont 
Blanc, els mes destacats, i els seus 
films, entre els quals sobresurt Horit-
zons conquerits, que estrenat l'any 1974, 
ha servit de magnífica base al volum que 
estem comentant. 

El llibre s'inicla amb un proemi mag
nifie, una de les mes belles pagines d'Ed
ward Whymper, el gran alpinista angles, 
que narra les seves impressions en la 
primera ascensió a la Barre des Ecrins, 
en un deis fragments antológics de la li
teratura muntanyenca.-

Després, Rébuffat pren la paraula per 
contar-nos les seves ascensions des deis 
angles i en els escenaris mes diversos: 
des de les agulles de Chamonix fins a 
les Dolomites, passant peí Pirineu (el 
Vinhamala) i els Alps del Delfinat, fent 
cordada amb diversos companys de dife-
rents nacionalitats, mentre l'invisible fo-
tógraf René Vernadet, copsa en imatges 
d'una bellesa colpidora i d'un cromatis-
me subjugant, la seva cavalcada acrobá
tica emmarcada en uns decorats d'una 
majestat indescriptible. 

En realitat, el présent volum és un be-
llíssim álbum basât en els millors foto-
grames del film del mateix nom, esco-
llits encertadament per Rébuffat amb 
equilibri, bon gust i profund coneixement 
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de la varietat morfològica de la munta-
nya. Aixi, colors, formes siluetes i mo-
viments fugissers. s'alternen vertiginosa-
ment en una magnifica cascada cromà
tica que gairebé sembla que en certs 
moments adquireixi el dinamisme ritmic 
del film originari. 

Escalades acrobatiques, ascensions 
per fines arestes o per vertiginoses pa-
rets de gel, instants de joiosa contem-
plació, tot fent una pausa en la dura llui-
ta amb la muntanya, tot un sens fi de 
meravelloses impressions sobre els mes 
variats ternes alpinistics, van apareixent 
a les pagines del llibre, en una varietat 
constant de formes i de colors. 

I també aquests amies inséparables 
del muntanyenc: les flors, els ocells, el 
bosc... 

Cal dir que la realització gràfica del 
volum és literalment insuperable car ca
da imatge té la qualitat d'una autèntica 
obra d'art fotografie. Al seu costat, la 
prosa concisa, gairebé espartana, de Ré-
buffat, posa un breu comentari, a voltes 
anecdòtic, en ocasions pie d'un lirisme 
amarat d'espiritualitat, que contribueix a 
crear l'ambient adéquat a l'obra. 

Podem dir, doncs, que estem davant 
d'un llibre magnifie, que honora la tipo
grafia catalana, una obra per a ser pala-
dejada amb delectança, i que en la biblio
teca d'un muntanyenc ocuparà sens dub-
te un Hoc d'honor. 

Josep Girona 

Cataluña y sus comarcas. Jaime Bover 
Argerich. 431 pàgs. Mapes. IHustra-
cions. Editât pel «Fondo Cultural de 
la Caja de Ahorros Provincial de la 
Diputación de Barcelona». Barcelona, 
1975. 

El problema mes complicai que es 
planteja al critic que s'enfronta amb 
l'estudi d'una obra de caire científic, és 
el d'intentar esbrinar l'objectiu apuntat 
pel seu autor. Això és el que ens passa 
avui amb aquesta Cataluña y sus comar
cas, de Bover Argerich, que acaba d'a-
parèixer suara mercès al patrocini de la 
Caixa d'Estalvis de la Diputació de Bar
celona. 

Perqué, en realitat, aquest voluminós 
i detallat estudi no és. evidentment, una 
véritable geografia comarcal catalana: li 
manquen un tractament tècnic i una me
todologia científica, indispensables per a 
enfrontar-se amb unes minimes garan
ties d'exit, amb el complex ¡ polemíc 
problema de la divisíó comarcal. Tampoc 

no és un véritable nomenclátor, tot i que 
en realitat les seves anotacions estadís-
tiques (demogràfiques. religiöses, histo
riques, économiques, folkloriques, etc.) 
son nombroses, detallades i. en general, 
posades al día. Li manca, pero, un mes 
ampli bagatge de dades, informacions i 
referèneies. éléments indispensables per 
a assegurar una consulta eficaç i com
pleta. 

D'altra banda. Fautor, agosaradament 
ha volgut entrar en el polèmic camp de 
la geografía comarcal catalana. Introduit 
notables modificacions en l'esquema bá-
sic de la divisió formulada l'any 1931 
per la Ponencia de la Generalität de Ca
talunya, I que, a grans trets, és accep-
tada avui dia per tots els geôgrafs cata
lans. Aqüestes rectificacions no ens 
semblen gaire encertades, car avui, quan 
bona part de la Catalunya interior esta 
sofrint un procès de despoblado en mas
sa, quan l'élément huma tendeix a agru-
par-se a l'entorn de les capitals comar
cáis i quan les distancies entre elles 
s'han sensiblement réduit per la millora 
de les comunicacions i els mitjans de 
transport (cosa que comportaría, evi
dentment. una integrado de comarques, 
mes que no una disgregado d'elles), ens 
sembla pura utopia parlar de comarques 
com la del Congost, la Valí de Ribes, el 
Moianès o la Ribera de Sió, per esmen-
tar-ne alguna de les adoptades per Bo
ver I Argerich. 

En realitat, cal reconèixer que Fautor 
es basa en antics i illustres predeces-
sors: Font i Sagué, César August Tor
ras i Pere Blasi. entre altres rellevants 
geôgrafs. que estudiaren, temps ha, la 
dívísíó comarcal de Catalunya, ¡ que 
s'inclinaren, en general, per la minimít-
zació de les comarques. Pero avui, aquest 

criteri, aleshores molt plausible, ens 
sembla ámpliament superat per la rea
litat. 

D'altra banda, entre l'abundós conjunt 
d'lnformació que l'obra forneix al lector, 
hí han lliscat errors manifestos. que cal-
dría esmenar en properes edicions. Així. 
per exemple, els muntanyenes llegim as-
torats que el cim mes alt de Catalunya 
és el Sotllo, quan fins i tot el mes no-
vell sap que el liderat en altitud oro-
gráfica correspon a la Pica d'Estats. 

També poden ser motiu de desconcert 
determinades incongruéncies, com per 
exemple. en la distribució comarcal, fer 
figurar com a comarques tarragonínes el 
Penedés ¡ Garraf, o bé no esmentar per 
res les comarques pre-pírínenques mlg 
nartides entre l'anomenada «serranía in
terior» i la depressió central. 

Malgrat tot. l'obra será útil i assídua-
ment consultada, i és de fácil i rápid 
maneig. Escrita en Mengua castellana, tín 
drá sens dubte una amplía difusió entre 
els lectors d'aquest idioma, encara que. 
ñbviament. aixó siguí un possible factor 
de retracció per al lector cátala. De to
tes maneres. cal esmentar que Fautor, 
en general, ha adoptat lloablement la to
ponimia catalana correcta. 

Els mapes de comarques, petits i con
fusos no ajuden gaire a la tasca de si
tuar els noms esmentats en el text: en 
canvi, les iHustracions son belles, abun-
dants i representatives deis diversos as-
pectes comarcáis de Catalunya. 

En resum, dones, creiem estar davant 
d'una obra que exigeix una amplia revi-
sló ¡ un profund replantejament. pero 
que. malgrat tot, justifica l'esforc edito
rial de la Caixa d'Estalvis de la Diputa
ció de Barcelona. 

Josep Girona 

La revista "Muntanya" editada peí Centre 
Excursionista de Catalunya, es publica 
sense cap finalitat lucrativa. 
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EL MILLOR MATERIAL PER A LESQUI 

ENRIC GRANADOS, 122 AVINYO, 8 M O 



La Ballena Alegre 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping " L A BALLENA ALEGRE' , us convida a acampar ais 
seus hoscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 
Aix í mateix i per a comoditat deis nostres clients hem installât 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, pare infanti l , zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 





BAGUES 1 

E L R E G U L A D O R 

B A G U É S 

Rambla de les Flors, 105 - Carme, 1 
Tel. 317 19 74 (Tres línies) 

Aparcament gratuit a «La Gardunya» 

J O I E R S 

J0IERÌA BAGUÉS 
PERLES - BRILLANTS MARAGDES 

Passe ,g de G r a c i a , 41 

Tels. 21601 73 - 21601 74 

Aparcament g r a t u i t a S. A . B. A . 

Carrer de Sant Pau, 6 
Tels. 317 32 46 - 318 57 37 

Aparcament gratuit a «La Gardunya» 

Les creacions mes modernes en joieria, argenteria i rellotgeria 

Ultimes novetats en rel lotges- joia i esportius 

ESPECI ALITAT E N LLISTES DE N O C E S 

Coberter ies d'argent, a l p a c a i acer inoxidable 

Concessionaris exclussius de la marca 

A G E N T S DE 

Piaget 
RELLOTGES DE G R A N LUXE 

P A T E K P H I L I P P E 

EL MILLOR RELLOTGE DEL M O N 

® 
B U L O V A 

EL MILLOR RELLOTGE ELECTRONIC 



A 
Tacks H 
autoadhes ius 

per les d u e s ca res 

APLI 

Els T a c k s A P L I a u t o a d h e s i u s p e r l e s d u e s c a r e s 

s o n t r o p o s d e p a p e r a d h e s i v a t q u e s e r v e i x e n p e r 

a e n g a n x a r t o t a m e n a d e p a p e r s , c a r t r o n s , c r o m o s , 

p o s t a l s , f o tog ra f í e s , d 'una m a n e r a n e t a i fácil. 

D e m a n e u - l o s a la v o s t r a p a p e r e r i a h a b i t u a l . 

És un producte 



: U R S A D ' E S Q U Í A F I N L À N D I A 
m/i 

a m b la col-laboració del Centre Excursionista de Catalunya iStUJer 
Finlandia hiihfo 75 k m . 
Finlandia Ski Race 75 km 
Finlandia to ppet 75 km 
Finlandia-Lawf 75 km 
Finlandia-Sci 75 km 

Sort ida: 16 al 22 de febrer 
Recorregut: Barcelona, Helsinki, 

Hämeenl inna, Laht i , 
Helsinki, Barcelona. 

Preu per persona: 32.800 ptes. 
Informació, inscripcions i reservas: 

/=//V/V/7//7 
OFFICIAL CARRIER 

CONSEJEROS DE VIAJES 
Rambla de Catalunya, 44 
Tels. 215 85 50 - 215 01 04 - 215 54 58 - 215 01 ( 
Barcelona-7 

Consulta el nostre sistema de financiació. 



Llibre - homenatge 

al 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Amb motiu de la celebració del centenari del Centre Excur

sionista de Catalunya, els escriptors i els artistes catalans han fet 

possible l'edició d'aquest llibre com homenatge al Centre que 

tant ha fet i ha significat per a la nostra cultura. 

El llibre reprodueix les obres inédites que els artistes plastics han 

realitzat per a aquest homenatge, a la vegada que els textos 

-originals o antolôgics- dels nostres poètes i escriptors dedicats 

al Centre. 



El contingut del volum s'ha dividit en très parts: textos dels escriptors, estudi historié sobre activitats artis

tiques del Centre i reproduccio de les obres dels artistes plastics. 

Després d'una introducciô del Président del Centre, Agusti Bou, es reprodueixen una série de textos i poèmes 

dels escriptors catalans — inédits o antolôgics — que han tingut a bé coHaborar en aquest homenatge. 

Aquests textos son de: 

La segona part del llibre la constitueix un resum històric dels principals esdeveniments culturals promoguts 
pel Centre i de les diverses accions desenvolupades per tal de millorar el coneixement i la conservació del 
patrimoni artistic i cultural del nostre poble. D'aquest breu assaig se n'ha ocupat Francese Miralles. 
Finalment, el llibre reprodueix l'obra que cada artista plàstic ha realitzat per a aquest homenatge. La repro-
ducció en color va acompanyada d'una fotografia de l'autor i d'una nota biogràfica escrita especialment per 
a la present ocasió. Les dites notes biogràfiques les han redactades: Josep Bracons, Antonia Camps, Josep 
Corredor-Matheos, Carles Dorico, Eulàlia Janer, Francese Fontbona, Francese Miralles, Glòria Picazo, Rosa 
Queralt, Rosa-Maria Subirana i Joan-Ramon Triadó. Els artistes participants són: 

Abelló, Joan Casacuberta, Jordi Guitart, Francesc Rebull, Joan 

Ager, Rosell Casademont, Francesc d'A. Gussinyé, Pere Ribot, Nuria 

Aguadé, Carme Casaus, Jesús Hernández Pijuan, Joan Rifa, Joan 

Aguilar, Sergi Castañeda, Emilia Hurtuna, Josep Rio, Agustí 

Aguilar Moré, Ramón Clapera Maya, Joan Ibarz, Miquel Roca-Sastre, Josep 

Albertí, Josep Claret, Joan Jansana, Josep Oriol Rollan, Jordi 

Alcoy, Eduard Clavé, Antoni Jassans, Josep Salvado Roura, Lluís 

Aldomá, Artur Coli Bardolet, Josep Jassans, Miquel Salvado Rovira, Joan 

Aleix, Montserrat Cuixart, Modest Jordana, Pere Rubio, Mariano 

Alumá, Jordi Curós, Jordi Jordi Sadurní, Antoni M . 

Amat, Josep Dalí, Salvador Llimona, Nuria Sala, Gerard 

Andreu Fresquet, Jordi Duran, Rafael Lloverás, Frederic Sanvisens, Ramon 

Ansesa, Enric Durancamps Llovet, Ramón Saumells, Lluís M . 

Argimon, Daniel Español Viñas, Agustí Martí Aragonés, Joan Sayol, Tomás 

Arranz Bravo - Bartolozzi Espía, Ignacio Martí, Marcel Serra, Carme 

Artigau, Francesc Espriu, Francesc Miró, Joan Serra, Rosa 

Asensio, Teo Estrada Vilarrasa, Albert Morató Aragonés, Josep M . Sisquella, Conxita 

Ayneto, Josep Estraderà, Antoni Morera, Gloria Subirachs, Josep M . 

Badia, Sebastiá Faber, Wil l Mundo, Ignasi Surós, Santi 

Barnadas, Ramón Faixó, Jaume Munill, Antoni Tapies, Antoni 

Bea, Manuel Ferran, Ramon Muxart, Jaume Tharrats, Joan-Josep 

Berniz, Pascual Figueras, Alfred Navarro, Lluciá Todo, Francesc 

Beulas, Josep Fita, Domènec Olivé, Ceferí Torres Monso. Francesc 

Blanch, Xavier Fiorii, Josep Lluís Ortuño, Roben Tortras, Nuria 

Blasco, Sixte Flotats, Lluís Pagans Montsalvatje, J. Valles, Evarist 

Bonet i Giné, Roma Fornells-Pla, Francesc Pericot, Jordi Valles, Roma 

Bosch-Roger, Emili Fresquet, Guillem Pessa, Lluís Vayreda C , Josep M . 

Braut, Encarnado Garcia-Llort Pichot, Antoni - "Pitxot" Vayreda Trullo!, Lluís 

Brotat, Joan Garcia Vilella Pichot, Ramón Vergesgrau, Josep 

Brull, Josep Maria Garola, Juli Plana, Miquel Vich, Maria 

Bueno, Pascual Gastó, Pere Planell, Carles Vila Arrufat, Antoni 

Busom, Simó Gelabert, Antoni Porta, Enric Vili-Cañellas, Josep M . 

Busquets, Josep Genovart, Jaume Pruna, Pere Vila Grau, Joan 

Cabané, Joaquim Grau-Garriga, Josep Puig, August Vilà Moncau, Joan 

Capdevila, Manuel Griera, Rafael Puigdengolas, Josep Vilacasas 

Carbó Berthold, Gustau Guardiola, Rosario Puiggrós, Pere Villèlia, Moisés 

Carbonell, Xavier Gudiol, Montserrat Ráfols Casamada, Albert Vives-Fierro, Antoni 

Cardona Torrandell, Armand Guinovart, Josep Raventós, M . Assumpció Xargay, Emilia 

. Alavedra, Joan 

Espriu, Salvador 

Foix, J. V . 

Fuster, Joan 

Garcés, Tomas 

Molí, Francesc de B. 

Oliver, Joan (Pere Quart) 

Roig i Llop, Tomas 

Sanchis i Guarner, Manel 

Torres, Estanislau 

Triadú, Joan 

Vallverdú, Josep 

Vila, Pau 

Caractéristiques de l'obra 
Mida: 2 8 , 7 X 2 5 cm 

Pagines: 360 

Reproduccions en color: 158 

Reproduccions en negre: 162 

Enquadernat en tela 



H O M E N A T G E 

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

C E N T R E E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A 

De les obres presentades, 60 
son litografíes, de les quals 
s'han editat series de 100. 

Relació del contingut de les carpetes de litografíes: 

1 - Coll Bardolet, Josep 
Durancamps 
Mundo, Ignasi 
Munill, Antoni 
Serra, Rosa 

4 - Aguilar Moré, Ramón 
Curós, Jordi 
Gudiol, Montserrat 
Rio, Agusti 
Roca-Sastre, Josep 

7 - Alumá, Jordi 
Fita, Doménec 
Ibarz, Miquel 
Muxart, Jaume 
Subirachs, Josep M. a 

10 - Alcoy, Eduard 
Andreu Fresquet, Jordi 
Guinovart, Josep 
Puiggrós, Pere 
Sisquella, Conxita 

2 - Bueno, Pascual 
Casaus, Jesús 
Llimona, Nuria 
Pruna, Pere 
Vilá Moncau, Joan 

5 - Argimón, Daniel 
Bea, Manuel 
Ferrán, Ramón 
Grau-Garriga, Josep 
Hurtuna, Josep 

8 - Arranz Bravo-Bartolozzi 
Capdevila, Manuel 
Cardona Torrandell, A. 
Rollan, Jordi 
Lloverás, Frederic 

11 - Artigau, Francesc 
Claret, Joan 
Genovart, Jaume 
Sala, Gerard 
Ráfols Casamada, Albert 

3 - Flotats, Lluis 
Morato Aragonés, Josep M. 
Plana, Miquel 
Rebull, Joan 
Vayreda C , Josep M." 

6 - García Vilella 
Jordi 
Pichot, Antoni "Pi txot" 
Tharrats, Joan-Josep 
Xargai, Emilia 

9 - Puig, August 
Fornells-Plà, F. 
Marti, Marcel 
Navarro, Llucià 
Todo, Francesc 

12 - Carbó Berthold, G. 
Hernández Pijuan, J. 
Pericot, Jordi 
Vilacasas 
Villèlia, Moisés 

P.V. P.: 30.000,- Pts carpeta 

Socis Centre: condición* especiáis 

Informació: Secretaria del Centre Excursionista de Catalunya 
Sr. Marti March i Reñé 
Gral. Mitre, 13, 1 . " , 3.' • Tel. 204 01 42 

Per la compra d'una carpeta 
s'obsequiarà amb un llibre de ÍHomenatge 


