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CAMPANYA, PRUDENCIA A MUNTANYA 

1 . En preparar l'itinerari cal informar-se amb persones i organismes compétents. 
2. No sortili sols i sensé dominar la tècnica de miintanya.0Agafeu un guia o sortiu 

amb un company expérimentât. 
3. Aneu ben equipats i no us deixeu la corda, el piolet i els crampons. 

Abans de sortir de qualsevol refugi, indiqueu el vostre itinerari. 
4 . La tècnica a muntanya s'obté després d'una Marga práctica a muntanya. 

L'ús de la corda és obligatori en la travessia d'una gèlera coberta de neu nova, 
així com en tots els casos en que hi pot haver perill. 

5. El mal temps a muntanya es pot presentar sobtadament. No vaciHeu a abandonar 
una excursió des del moment que les condicions esdevenen desfavorables. 

6. L'alta muntanya és particularment perillosa els dies següents a fortes nevades. 
7. Al final de Margues jornades d'escalada, els reflexos d'atenciô disminueixen 

de seguretat. Cal també menjar sovint per no arribar a l'esgotament 
de les vostres forces. 

8 . La noció de dificultat no ha de ser mai confosa amb la de perill. 
9 . Sortiu aviat i arribeu aviat. 

1 0 . El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA s'adhereix a la campanya 
de prudencia a muntanya promoguda per tots els clubs alpins. 



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 
Any C Num. 690 Vol. 86 

Abril 1977 
Dipòsil Legal B. 545 - 1953 

Sumah 

Redacció i administrado: 
Paradís, 10 • Barcelona (2) 
Tel. 318 62 20 
Director: Marti Romero i Rectoret 
Assessor tècnic: Ramon Torrents 
Maqueta: Josep Nuet i Badia 
Secretari: Josep Velazquez i Crespan 
Publicitat: Lluis Puntis. Via Augusta, 47-6. e 

Col.laboradors: Ramon Pujol I Alsina, 
Albert Oliveras, Hermenegild Carrete, 
Josep M. Sala Albareda, 
Agustí Jolis i Felisart, Josep Abril, 
David M. Aloy, Carles Macia, Enric Font, 
Josep Girona, Modest Montlleó, 
Josep Velazquez Crespan, Lluis Belvis. 
Subscripció: 450 pessetes anuals 
(sis exemplars) estranger, 600 pessetes; 
preu d'aquest exemplar, 85 pessetes 
(Comanda de números endarrerits a la 
redacció de la revista) 
Impressici: Suimpa, Indùstria, 110 
Barcelona (13) 

Editorial 338 
E. R. E. 

Consol Freixa 

Enric Font Lloret 

Joan Massons 

Narcís Vergés i d'Alòs 

Alfred Montserrat i Nebot 

Agustí Jolis 

Joan Rais 

Modest Montlleó 

Espeleología a Hirca 76 339 
L'indl i la sierra 348 
Chinchey (6.309 m.) - Cordillera blanca . 358 
Escolliren viure ais Andes 
(Operació Quétxua-76) 365 
Historia d'una columna 366 
Vulcanoespeleologia a Canáries 369 
Sant Joan de l'Erm 371 
La desviado del absis en temples 
pre-románics i románica 373 
Crónica del Centre 378 
Trabada a Perpinyá 378 
Flor de vent folk 379 
Expedido Mataré a l'Hindu Kush 
"Wakhan 76" 379 
Operació Quétxua 76 379 
Expedido Mataró-Alaska 75 . . . 380 
Chopicalqui 6000 380 

381 
381 
382 

Modest Montlleó Crónica 382 
382 

Pel.lícules d'esqui de muntanya 
Groenlàndia 76 . . . 
Homenatge a Joan F. Cabestany 

Josep Puigdefabregues i Garriga 

Ricard Vila 

Josep Girona 

Nou estatge de la U. E. C. de Mataró . 
Ha mort Philippe Gaussot 383 
Crònica Alpina 383 
Vies d'escalada noves 383 
Bibliografia 384 

La revista "Muntanya" editada peí Centre 
Excursionista de Catalunya, es publica 
sense cap finalitat lucrativa. 

Por tada : C o v a de C o v e n t o s a , A r r e d o n d o . 

Mass í s de Por raco l ina ( fo to : Manue l Ber to l ín ) 



Editorial 
Sant Jordi 

Aquestes son les paraules que 
el nostre Président, Lluis Puntîs 
i Pujol, pronuncià a l 'obertura de 
l'acte académie del dia de Sant 
Jordi , amb les quais ens sentfrem 
agermanats als milers de catalans 
que en aquells moments , a la pla
ça de Sant Jaume, reclamaven la 
reinstauraciô de les Institucions 
del nostre pafs. 

Amb una continuïtat que ens 
plau de celebrar, enguany tornem 
a trobar-nos, en el vénérable i his
torié Salò del Conseil de. Cent, els 
socis del Centre Excursionista de 
Catalunya, per honorar els nostres 
associât s mes antics. 

Avui, festa de Sant Jordi, ens 
sembla adient de recordar la llui-
ta exemplar de que ens és exem
ple el sant guerrer. És una lluita 
constant i persévérant, en tots els 
fronts possibles, per a justificar i 
refermar la nostra personalitat 
com a poble. Una profunda fideli-
tat a nosaltres mateixos, al nostre 
compromis, com a poble, amb la 
història ens ha de dur, doncs, a de-
cidir la nostra capacitat per a go-
vernar-nos ì resoldre a casa les co-
ses que són de casa. No ens podem 
estar de proclamar que som un 
poble amb prou fradicio i moder-
nitat alhora, i que. tenim el dret, 
i també el deure, de fer honor a 
la nostra realitat i a la nostra his
tòria. Som i volem créixer com 
un pais treballador i avançât en 
la cultura, amb ciutadans social-
ment desperts i progressius i forts 

econòmicament, com ho varen ser 
eis nostres avantpassats d'aquella 
Catalunya que s'expandí per la Me-
diterrània i que agermanà d'altres 
pobles en una mateixa idea d'en-
tendre la vida, amb llibertat i res
pecte, sense voler assimilar-los, ni 
imposar-los per la forca la nostra 
manera de ser. 

Nosaltres, excursionistes, pel 
nostre amor a la geografia i a una 
naturalesa sense mixtificacions, 
creiem que hem contribuii decidi-
dament i Constant al desvetlla-
ment de la personalitat del nostre 
poble. Els del nostre centre, igual 
com eis d'altres entitats excursio
nistes, van fer molt en els temps 
bons de. la llibertat i tots, d'una 
manera o d'una altra, hem fet allò 
que hem pogut quan aquesta lli
bertat de tots ha estat negada, 
restringida i reglamentada. 

Considerem, dones, que ocupem 
un Hoc d'avantguarda a l'hora de 
contribuir al desve.tllament pa-
triótic i cívic que tenim com a 
poble quan reclamem l'Estatut i 
la Generalität de Catalunya. I ha 
de ser amb aquest sentiment de 
satisfaccio, i també de lucidesa i 
constancia, que celebrem ara de 
trobar-nos reunits en aquest Hoc 
i en el dia d'avui. 

Cal que sapiguem conservar els 
llocs que hem anat guanyant i que 
amb el nostre sentit de responsa-
bilitat i amb ¡'entusiasme jove que 
ens és ensenya, prosseguim la tas
ca de fer de Catalunya la pàtria 
mes bella i acollidora de totes les 
que hi pugui haver, tal com la 
imatge de Sant Jordi, triomfant 
de l'opressió i la fosca, ens ho re
corda. 



Espeleología a Hirca 76 
per E. R. E. 

Introducció 

El grup d'espelologia que partici
pa a l'expedició HIRCA-76 * estava 
format per quatre membres de 
l'Equip de Recerques Espeleolôgi-
ques, secció d'espeleologia del Cen
t re. El seu objectiu de Barcelona 
estant es centrava en el Parque Na
cional Cutervo, on s'obre l'anomena-
da Cueva de los Guàicharos. 

Un cop a Lima, i a f i d'aconseguir 
mes informado sobre la zona escu
llida, ens adreçaren al Dr. Salomón 
Vilchez Murga, président del Centro 
Provincial Cutervo, que fou el des
cubridor de I'esmentada cavitat, la 
qual explora parcialment l'any 1947. 

El grup fou acómpanyat per Salo
món Vilchez Sánchez, bon coneixe-
dor de la zona i coHaborador, com 
un espeleôleg mes al llarg de totes 
les exploracions i treballs efectuats. 
Hem d'assenyalar que la seva pre
sencia ens facil i ta una mes rápida 
aproximado a la cavitat, així com 
una mil lor coHaboració i in formado 
per part deis habitants de la regió. 

Caractéristiques geogràfiques 
generáis 

Perú es caracter iza per tenir una 
topografía molt accidentada I de 
grans contrasts. La Serralada An
dina travessa totalment el país en 
direcció SE-NW, dél imitant tres uni-
tats geogràfiques longitudinals molt 
diferenciades: la «costa» a l'W. la 
«Sierra», i la «Selva» a l'E. 

La Serralada Oriental és l'élé
ment mes définit deis Andes pe-
ruans i consti tueix el trencall d'ai-
gües o Divisoria Continental. Els 
rius de l'W porten les seves aigües 
al Pacific: son torrents amb forts 
pendents, capaços de produir una 
forta erosió; els del vessant E, que 
en el seu inici son de curs divagant, 
desemboquen al Marañón entre pro
fundes gorges. 

A la part S, aquesta serralada es 
bifurca donant Iloe a la Cordillera 
Negra (a l'W) i a la Cordillera Blan
ca (a l 'E), on es troben els cims de 
mes aleada deis Andes peruans. A 

la part N, peí contrari , els cims ge-
neralment no superen els 4000 m. 

Les zones visitades peí grup es-
peleológic se sitúen a la part N del 
país, en el Departament de Cajamar-
ca, a cavall de la divisoria continen
tal d'aigües. 

Zones visitades 

En primer lloc ens dir igírem al 
Pare Nacional Cutervo, on s'obre la 
Cueva de los Guáicharos. Aquest 
Pare es troba a la provincia de Cu
tervo (departament de Cajamarca), 
en el municipi de San Andrés de 
Cutervo, que és alhora la població 
mes propera al pare. 

Se sitúa a la part oriental de la 
Serralada de Tarros, a la conca del 
Marañón i a uns 50 Km del seu ves
sant esquerre. Ocupa una superficie 
aproximada de 24.000 Ha i inclou la 
divisoria continental. La máxima al
t i tud del pare és el Cerro Chorro 
Blanco, amb 3378 m. 

El recorregut mes aconsellable 
per arribar-hi des de Lima és el que 
segueix la Pan-americana fins a Chi-
clayo, d'on surt una carretera asfal
tada durant 59 Km fins a Chongo-
yape. A partir d'aquesta població la 
carretera es converteix en un camí 
de térra amb algún tram de grava. 
És transitable amb vehicles, pero 
peril los per a circular-hi amb turis-
mes, ja que hi ha trossos en molt 
mal estat. A 185 Km de Chongoyape, 
havent deixat enrera les poblacions 
de Llama, Huambos i Cutervo, s'ar-
riba a Sócota, lloc on caldrá deixar 
el cotxe i on es poden Hogar cavalle-
ries per arribar fins a San Andrés 
de Cutervo. Per bé que nosaltres 
vam invert ir quasi 5 horas a cavall 
entre Sócota i San Andrés (9 Km 
en línia recta, mes de 20 de recor
regut real) , per ais habitants de la 
regió n'hi ha tan sois 3. Encara que 
l 'altitud s.n.m. d'aquestes dues po
blacions és molt semblant (entre 
2000 i 2100 m ) , per anar de Tuna a 
l'altra es sobrepassen els 2600 m 
d'alt i tud, ja que cal vorejar, molt a 
de 2700 m. 

San Andrés de Cutervo va ser 

fundat l'any 1956 per a servir de ba
se d'operacions de funcionament del 
Pare Nacional. En aquests anys s'ha 
estes considérablement i s'hi ha 
construit gran nombre de cases, no 
tan sois al poblé i la seva rodalia, 
sino fins i tot dins els l ímits del 
Parc, que s'inicia a uns 3 Km en lí
nia recta d'aquest poblé. Aixô ha 
produit un canvi paissatgístic ¡m-
pressionant, puix els habitants de 
la zona talen arbres i cremen bosc 
per tal de proporcionar-se terrenys 
de pastura i de conreu, fent retro-
cedir el bosc molt rápidament. Així , 
en el diari de Lima La Crónica, del 
21 de desembre de 1947, on s'expli-
ca la primera visita realitzada a la 
Cueva de los Guácharos, que com 
hem dit fou dirigida peí Dr. Vilchez 
Murga, es parla de l'ajut que van 
prestar els habitants de la Valí de 
San Andrés per tal de poder arribar 
a la cavitat: «Con su auxilio fue po
sible llegar al día siguiente atrave
sando el enmarañado bosque...». 
Per arribar a la cova, nosaltres no 
sois no haguérem de travessar el 
bosc, sino que només el vam veure 
de lluny. 

Actualment, aquest bosc de t ipus 
selvàtic cobreix la part alta del ves
sant oriental de la Sierra de Tarros 
i continua, passada la Valí de San 
Andrés, totalment neta de vegeta
d o , cap a l'E, on es troba el Mara
ñón. També es conserva a les de-
pressions que permeten l'accès a 
les cavitats. 

La Valí de San Andrés baixa de 
la Sierra de Tarros en direcció 
WNW-ESE fins al poblé de San An
drés. En el seu vessant dret i dins 
de la zona anomenada El Pajonal 
s'obren totes les cavitats que vam 
explorar. 

Les uniques dades géologiques 
que hem trobat d'aquesta zona es 
l imiten al Mapa Geológico del Perú, 
que atrbueix aquests materials a 

* Components del grup d'espeleo
logia HIRCA-76: Alber t Mart inez, 
Carles Ribera, Dolors Romero, Mart i 
Romero. 
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Depressió que dona accès a la Cueva de 

San Andrés. y 

Cretácic ¡ndiferenciat. Els treballs i 
mapes geológics efectuats mes de-
talladament no la inclouen. Aparei-
xen marges (al vessant esquerre 
de la valí) i calcáries (al vessant 
dret ) , aquests molt diaclassats i 
amb un busament de Cueva de los 
Guáicharos o de San Andrés. 

Sistema format per la conjunció 
de tres cavitats. La de mes grans 
dimensions és la que els habitants 
de la zona anomenen própiament 
Cueva de San Andrés o de los Guái
charos, no donant cap nom a les al-
tres dues. 

Com ja hem dit, aquesta cavitat 
fou descoberta ¡ explorada per pri
mera vegada en 1947 peí Dr. Vilchez 
Murga, que arriba a uns 400 m de 
distancia de la boca. 

El nom de San Andrés és degut a 
la proxmitat (uns 3 Km en línia rec
ta) del poblé de San Andrés de Cu-
tervo. Quant al de Cueva de los 
Guáicharos, el pren, com volem 
creure, peí fet de trobar-se habitada 
per guácharos (Esteatornis caripen-
sis peruvianus), curioses aus noc-
turnes que existeixen a molts pocs 
llocs del món. Concretament, a Perú 
es coneixien a la Cueva de Uchku-
pisjo, també coneguda com Cueva 
de Ninabamba o de Sta. Cruz i a la 
Cueva de las Lechuzas, al Pare Na
cional de Tingo Maria. La boca es 
troba al fons d'una depressió de 
prop de 50 m de fondária, coberta 
per una espessa vegetació, resta 
del bosc que havia cobert tota la 
zona, i que la má de l'home ha fet 
retrocedir de la valí. Un camí fent 
esses i amb país clavats com a ba-
rana baixa fins al fons de la depres
sió. L'entrada té unes dimensions 
de 25 m d'alcada per 35 d'amplada, 
i s'obre a una galería que es va ei-
xamplant fins a formar una sala de 
40 m d'ample, 110 de llarg i 20 d'alt. 
El térra está cobert per una gran 
quantitat de blocs de tot tamany, la 
majoría alóctons i poligénics, mes 
o menys rodats; d'altres son pro-
ducte de despreniment de la volta. 
Hi ha també amuntegaments de có-
dols, en alguns punts torga consoli-
dats. Es pot veure l'existéncia d'una 

costra estalagmítica i fins i tot d'al-
guna estalagmita d'alguns cm (15 
com a máxim) recobrínt la roca ma
re i també alguns blocs. Tan sois és 
possible de veure-la en alguns llocs 
i per entre els blocs que la reco-
breixen totalment. 

A partir de la sala el nombre de 
blocs, així com llur tamany, minva 
paulatinament fins arribar a desapa
rece r totalment. S'inicia una gale
ría de 15 m per 20 m, on es troba 
una deposició de sédiments que en 
alguns punts assoleix els 5 m d'al
cada. Aquesta formació sedimento-
lógica ha estât excavada formant 
un conducte meandriforme d'uns 3 
m d'amplada amb parets en general 
completament verticals que perme-
ten apreciar amb tota faci l i tât la 
disposició deis sédiments. 

Per sobre d'aquest cúmul de sé
diments apareixen escletxes de des-
secació i petits apílaments caótics 
de materials fins, barrejats amb ma
teria orgánica, producte tant d'ex-
crements deis guácharos com de 
llavors, restes de les frui tés que en
tren a la cavitat per al seu aliment. 
Damunt d'aquests apilaments es 
concentren gran quantitat deis ve
getáis que trobem al llarg de tota 
la cova. 

En avançar, la galería va dismi-

nuint de dimensions fins a arribar en 
una saleta que havia estât conside
rada com a final de la cavitat, de la 
qual surt un laminador d'un metre 
d'alçada obert aprofitant una junta 
d'estrat, que arriba, uns 50 m mes 
endavant, a una petita sala on tor
nen a aparèixer sédiments ¡ blocs 
de petit tamany en disposició caò
tica. En aquesta sala s'obre una 
galería d'un metre d'alcada que, 
pocs mètres després, queda obtura
da per sédiments, posant fi al desen-
volupament de la cova, a —180'3 m 
de profunditat respecte a la boca 
superior. 

La segona entrada del sistema es 
troba també en el fons d'una de
pressió. Consisteix en una ùnica ga
lería descendent, amb fréquents re
salís de 2 ó 3 m, a la base deis quais 
es troben dipòsits d'aigua de dife
rentes fonderies, que segueix una 
diaclasa de direcció. És un conducte 
actiu on aflueix un petit torrent, i 
presenta nombroses formes d'ero-
sió. En el moment que el vam 
visitar nosalres hi circulava un pe
t i t cabal d'aigua que deu augmentar 
considérablement en époques de 
crescuda, donant Hoc a petites cas
cades i omplint una part considera
ble de la galería. Desemboca, des
prés d'una cursa d'un centenar de 
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metres, en el fons de la dépressif), 
que permet l'accès a la galería prin
cipal del sistema. 

La tercera boca s'obre igualment 
al fons d'una depressió, de dif íci l 
accès a causa de l'espessíssima ve
getado que la cobreix, i és la menys 
coneguda pels habitants de la zona. 
Constitueix el punt més elevai de 
tot el sistema, i és el que ens dona 
la cota zero, a partir de la qual hom 
compta la profunditat. 

Es tracta també d'un conducte ac-
t iu que drena les sèves aiguës a la 
galería principal del sistema, desem-

bocant a un costa i de la sala, a uns 
100 m de I'entrada. El seu recorre-
gut està tallat per dos pous de pocs 
metres, l'un situât a la mateixa en
trada i l'altre al final de la galeria, 
comunicant-la amb una altra d'nfe-
rior, que és la que surt a la sala de 
la galeria principal. 

En l'actualitat, la primera galeria 
no rep cap aportació d'aigua direc-
tament de l'exterior, però recull la 
deis altres dos engolidors. En el seu 
interor t robem, dones, un cabal d'ai
gua, que en la majorla de casos no 
podem veure, ja que s'escola per 

sota dels blocs, reapareixent en al-
guns punts formant tol ls d'aigua i 
produint peti ts encaixaments per on 
circula fins a sumir-se altre cop sota 
els blocs. 

La cursa total del sistema és de 
1334'6 m I el desnivell de 180'3. 

Cueva de la Asunciôn. 
Cueva Blanca 

És una mateixa cavitat, oberta a 
l 'exterior en dos punts per l'en-
fonsament de la volta. El que per
met el pas a ambdues és el que els 
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Cueva Blanca 

Cueva délos Guaicharos Cueva de la Asunción 

habitants de la zona anomenen Cue
va Blanca. L'altre enfonsament, co-
negut com Cueva de la Asunción, 
dona pas a les dues parts de la ga
lería, pero la inferior está obturada 
a pocs metres pels mateixos blocs 
produíts per l 'esllavissament. 

La boca de la Cueva de la Asun
ción s'obre a una galería de dimen-
sions mitján'es, estructurada sobre 
diaclasa de direcció NW-SE. A un 
centenar de metres de I'entrada 
queda prácticament obstruida per 
una colada estalagmítica, que per-
met només un pas molt estret fins 
arribar a una saleta amb dues gate-
res superposades, una a nivell de 
térra i l'altra al sostre, abocades a 
un pou d'uns 10 m. A la base d'a-
quest es troba una galeria de 5 m 
d'amplada per 4 d'alt, que acaba a 
la base d'un pou de 13 m amb ober
tura a l 'exterior, que desemboca a 
l 'enfonsament conegut com Cueva 
Blanca i que uneix, dones, ambdues 
cavltats. 

A la part superior de I'esmentada 
colada estalagmítica hi ha gours es
calonáis, alguns de tamany mil-limé-
tr ic, la majoria deis quals forma 

nius de «perles de caverna». També 
hi trobem restes de grans vasos de 
cerámica, en part recobertes per 
concreció. Algunes d'aquestes res
tes son colls sencers, aguantats 
perpendicularment a térra per la 
concreció que cobreix la part del 
coll que toca a térra. 

L'enfonsament conegut com Cue
va Blanca dona pas al pou de 13 m 
de la Cueva de la Asunción per una 
banda, i per l'altra a una galeria lleu-
gerament ascendent, totalment co-
berta per concreció que presenta 
estalactites, estalagmites, colades i 
columnes. Una d'aquestes colades, 
formada transversalment a la direc
ció de la galeria, deixa un estret pas 
que s'obre a una sala amb una 
gatera que resulta tancada ais pocs 
metres per concreció. Aquesta és 
Túnica cavitat que hem vist en 
aquesta zona que presenta abundo
sos processos l i togénics. 

La cursa total de la cavitat és de 
383'6 m, amb un desnivell de 96'3. 

A mes de les cavitats esmenta-
des, s'efectuá l'exploració parcial 
d'un avene sense nom, situat entre 
la Cueva de los Guaicharos i la Cue

va de la Asunción. La boca, de 1'5 
per 1 m, dona accès a una rampa de 
desnivell molt fort d'uns 5 m de re-
corregut, seguida d'un pou d'uns 14 
m que permet l'accès a una galeria 
que s'estén en dues direccions. 

Es va seguir la banda descendent, 
constituida per una série de pendis-
sos i pous. A la base dels 4 pous 
que es van explorar (incloent-hi el 
que está obert a l 'exterior) es tro-
baren tol ls d'aigua de diferents di
mensions i profunditats, on I fou 
convenient la uti l i tzació dels bots 
pneumàtics que en aquell moment 
no teniem. A la base de cada pou, la 
galeria inferior canvia l 'orientació 
respecte a la superior en mes de 
90°. L'exploració es va abandonar 
per manca de material i amb el pro-
pôsit de fer una nova penetrado, 
cosa que no fou possible per l'es-
sassetat de temps de qué dispo-
sávem. 

Totes aqüestes cavitats s'han de-
senvolupat prop de la superf icie, i 
suposem que es tracta sempre d'un 
mateix sistema. La Cueva de los 
Guaicharos i la Cueva de la Asun
ción-Cueva Blanca segueixen la ma-
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Sala, a la Cueva de San Andrés, amb les 

restes de grans despreniments. y 

Galería principal a la Cueva de San 

Andrés. S'hi aprecia l'excavació de un 

"ía/weg" en els sediments mes antics. 

Encara avui hi discorre un rierol. y y 

teixa direcció ¡ inc l inado, però dos 
enfonsaments, separáis uns 200 m 
en línia recta, ens barren el pas. 
Els mateixos t processosi clàstics 
han or iginai algunes de les diferents 
entrades, obturant en alguns casos 
la galería i impedint la comunicado 
entre les cavitats. 

Quant a les dades biologiques de 
les cavitats d'aquesta zona, cal des
tacar la recoHecció efectuada a la 
Cueva de la Asunción d'un pseudo-
escorpí de gran interés, no tan sois 

peí fet de ser el primer exemplar 
d'animal troglobi que es coneix al 
Perú, sino també perqué constitueix 
una nova especie. En l'actualitat 
s'esta procedint al seu estudi en el 
Departament de Zoología de la Uni
versi tät de Barcelona. 

El sistema dona cabuda a una fau
na interessant i variada, trobant-s'hi 
tota una gamma d'adaptaclons a la 
vida cavernícola (des d'espécies to-
talment trogloxenes fins a especies 
exclusivament cavernicoles) i pré

sentant una gran diversi tat de bio-
tops que permeten l'existéncia de 
formes molt variades: des de verte-
brats fins a vegetáis. Aquest aspeó
te és notable, ja que la majoria de 
cavitats no presenta tanta varietat, 
ni en biotops ni en la fauna que 
acullen. 

Cal assenyalar la gran escassetat 
de guácharos que actualment habi
ten el sistema (no mes de 40) , con
trastant amb la gran quantitat que 
l'habitaven fa poc temps (se n'ha-
vien citât fins i tot milers fa pocs 
anys). La causa d'aquest fet s'ha 
de buscar en la indiscriminada ca
cera de qué son objecte, no tan sois 
per part deis habitants de la zona, 
sino també de gent de pobles mes 
allunyats, que volen proveir-se de 
carn d'aquests animais, molt pre-
uada, segons que sembla, pels que 
l'hán tastada. Així no resulta estrany 
que els pocs exemplars que resten 
d'aquestes aus busquin refugi a la 
tercera galería del sistema, que és 
la menys coneguda per la gent i de 
difíci l penetrado sense material 
adéquat. També es troba en aquesta 
galería l'unie Hoc on vam trobar res
tes de nius de guácharo, que, peí 
que ens van explicar, abans solien 
fer en el sol de les galeries. No cal 
dir que els pocs que vam veure es 
troben damunt petites superficies o 
ressalts de les parets, pero sempre 
en llocs alts. 

En retornar del pare i per una 
afortunada coincidencia de dates, 
vam tenir la possibiitat d'assistir a 
la fira anual de Cutervo, on es re-
uneíx gent de llocs ben allunyats. 
Aquesta fira és famosa per ser la 
mes antiga de Perú, car els seus 
orígens es remunten a l'any 1560. 
En époques passades havia t ingut 
gran esplendor, I Cutervo va arribar 
a ser un deis principáis centres co
merciáis de l ' interior peruà. Actual
ment és una ombra del que havia 
estât, i la rao ens sembla trobar-la 
en les comunicacions, car la cons-
trucció de dues carreteres trans-
andines una al sud, per Cajamarca, 
i l'altra al nord, per Jaén de Braca-
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Cueva de (os Guèlcharos. Part final de la 

cavitai I galería oberta en un pia d'estret. 

T 

moros, han desviat i concentrât el 
comerç sobre aqueste dos eixos, 
amb els quals Cutervo no té comu
nicado si no és donant un gran 
tomb. La pista que passa per Cuter
vo acaba en cul de sac pocs qui
lómetros enllà. 

Com les ¡nformacions recollides 
de Barcelona estant indicaven que 
en aquesta zona podlen existir fe-
nômens espeleolóligs d'importància, 
vam aturar-nos un pareil de dies a 
Cutervo. El poblé es troba situât a 
l'extrem nord-oriental d'una depres-
sió tancada, de 6 Km per 1,5, en la 
qual tota l'aigúa que balxa del Yu-
clan s'ajunta en un coHector únic 
que penetra sota terra per un forat 
anomenat Yakuchinkana, nom espe-
rançador i ben descriptiu, car en 
Mengua quètxua vol dlr «Amagatall 
de l'aigua». 

L'aigua del torrent seseóla per 
entremig d'un caos de blocs que dei-
xen també una petita separado per 
on es pot penetrar a la cavitat. Con
sistée en una fort pendis, d'une 4 m 
de desnivell, que mena a una petita 
sala ocupada en sa major part per 
un Mac sobre el quai eau una cas
cada. Per darrera d'aquest toll d'ai-
gua s'obre una galeria de 0,5 m 
d'amplada que, després d'uns 6 m 
de recorregut, canvia bruscament de 
direcció i minva al mateix temps 
de proporcions per a esdevenir si-
fonant. 

Al sud de I'esmentada depressió 
hi ha una altra série de dépressions, 
força mes reduïdes que la principal, 
de tlpus embudiforme, amb diamè
tres entre 150 i 400 m I fonderies 
fins a 40 ó 50 m. Totes, lôgicament, 
teñen drenatge subterrani, I en algu
na s'hi han format cavitats d'un cert 
Interés. En la majoria, perô, la gran 
quantitat de sédiments ha fet im
penetrable, o gairebé, qualsevol for
ma cárstica existent. Aixô és degut 
que aqüestes dépressions no es 
desenvolupen exclusivament sobre 
roques calcarles, sino que en gran 
part estan enclavades en materials 
margosos, provocant que les pluges 
arrosseguin gran quantitat de sédi

ments no solubles que obturen els en unes publicacions de geologia es 
conductes. La cova mes important parlava de l'extraordinarl carst de-
de les visitades en aquest sector és senvolupat a la zona. 
I'anomenada de Katachi o Riodo- Fer una distancia d'uns 200 Km 
pampa Està situada al fons d'una de amb cotxe, ací ens sembla una cosa 
les depressions que hem esmentat d'aliò mes normal, però tenint en 
i té una cursa de 136,1 m i un dos- compte l'estat de les «carreteres» 
nivell de —41,7. Està excavada apro- —comparable a les pistes forestáis 
fitant un pía d'estrat de direcció E-W d'ací— i el sobrepés que portàvem 
i un bussament de 25° S. Fineix col- —cinc persones en un «Volkswa-
matada per sedlments, encara que gen»—, resulta una veritable proesa 
en aquest cas hi ha mostres de re- arribar a Cajamarca en menys de 
excavado, tant en els sediments dos dies, ja que com a mínim vam 
com a la propia roca mare, en la punxar quatre vegades, i tan sois 
qual, aprofitant una diàclasi, s'ha hi ha un pareli de llocs en tot el 
format un petit talveg tallat per al- carni que les arreglin. Cajamarca és 
gunes marmites, que no és sino la capital del Departamento del ma-
continuació del torrent exterior, el teix nom, amb nombrases esglésies 
qual recull, quan plou, l'aigua de la i hotels, ja que és un deis punts 
depressió i la mena fins a la cova turístics de Perú. Aquí aprofitàrem 

Igualment ens van parlar, a Cu- per a arreglar el cotxe i descansar, 
tervo, d'una cavitat anomenada El Ens dirigírem després a Celendín, 
Sumidero, situada a unes dues-ho- tres de nosaltres amb «òmnibus» 
res del poblé i que no ens va ser per no acabar de destrossar el cot-
possible de visitar. Tot i així, sem- xe, i va resultar ser la millor carrt-
blava èsser d'una cursa no massa tera de les que havíem fet. De qual-
¡mportant.car era coneguda per for- sevol manera, ens poguérem adonar 
ca gent i fins i tot els mestres hi que les cites geològiques no eren 
porten ais alumnes a fer-hi excur- falses, i en aquest itinerari de 8 hc~ 
sions. res vèiem el paissatge de dolines 

Vistes les poques posslbilitats de mes impressionant deis que havíem 
Cutervo, i davant les expllcaclons vist fins llavors: nombrosíssimes de-
de la gent, vam decidir de desplagar- pressions tancades i dolides, des de 
nos mes al sud, a Cajamarca, ja que 30 m de diàmetro fins al centenar, 
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Entrada principal a la Cueva de San 

Andrés. Al fons, ¡'obertura d'accés a la 

segona galería. y 

Pseudo-escorpí troglobi, descobert a la 

Cueva de la Asunción. Visió dorsal. y 

omplien tota la superf icie del ter-
reny. 

Un cop a Celendin ens infor
men (?) que a Balzas hi ha coves 
importants. Sense dubtar-ho marxem 
tots amb el cotxe cap a les portes 
dé la regió Amazónica, que comenca 
al riu Marañón, un deis principáis 
afluents de l'Amazonas. 

Deis paisatges verds d'alta mun-
tanya (estàvem a 3500 m) baixem 
per una polsosa carretera fins ais 
800 m, enmig d'una vegetació aspra 
i desértica, la yuca, on la calor és 
molt forta i els mosquits t 'assetgen 
de nit i de día. 

Després que un altre cotxe, sense 
frens, ens embestís pel darrera —i 

que ens atribuía la responsabilitat 
de l'accident—, continuem fins a 
Puzac on, sota un sol implacable, 
ens enterem que les famoses coves 
son balmes o petites coves amb 
nombroses llegendes de mines d'or. 
De tota manera el mes posit iu de 
Testada a Puzac fou la nombrosa 
quantitat d'huacos —vasos de cerá
mica que enterraven juntament amb 
el mort, ja des d'abans deis inques-
que ens va ser possible contemplar. 

Un xic decepcionáis, vam tornar 
a Celendin per tal de visitar-hi la 
zona de dolines que haviem vist a 
Tañada, i d'aquesta manera vam co-
néixer la zona de la Quebrada de 
San Idelfonso, situada mes o menys 
a la meitat de la carretera que uneix 
Cajamarca i Celendin, a una aleada 
d'uns 3400 m. 

La cavitat que quedava mes a 
prop d'on acampàrem era la Cueva 
de Saturno, enclavada en una franja 
de calcàries amb Ammonites. Aques
ta cavitat té una cursa de 400 m, 
restant pràcticament subhoritzontal. 
Les dimensions, comparades amb 
les cavitats anteriors, son força re-
du'ídes. L'entrada, de 0'5 per 0'4 m, 
dona pas a una galería de dimen
sions mes ampies (4 per 2 m ) , pero 
que no son constants, ja que hi so-
vintegen les gateres i els llamina-
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Colada estalagmítica a la Cueva de la 

Asunción. • 

Sector delicadament embellit per les con-

crecions, a la Cueva de Saturno. • 

dors. Les concrecions son abundo-
ses, sobre tôt les colades i gours. 
La galeria principal es divideix so-
vint, donant petites galeries late-
rals, la majoria impracticables, o for-
mades per petits pous provinents de 
la superf icie. 

Una de les galeries laterals co
munica amb ia zona mes inferior de 
la cavitat. H¡ ha gran quantitat de 
fang, i al final hi circula un petit ca
bal d'aigua, que es perd entre els 
sédiments. El final de la cavitat ve 
donat per la impossibi l i tat de con
tinuar, ateses les reduïdes dimen
sions. 

A encara no cinquanta metres de 
la boca de la Cueva de Saturno, hi 
ha una sorgència activa per on cir
cula un riu de caractéristiques im
portants, i que dona Iloc al naixe-
ment de la Quebrada de San Idel-
fonso. Es pot penetrar uns deu me
tres f ins que sifona totalment, ré
sultant impossible de continuar sen
sé material d' immersió. 

Malgrat que el temps se'ns havia 
acabat, vam aprofitar per a topogra-
fiar tres cavitats d'escàs desenvo-
lupament. 

Tôt i que les cavitats que vam ex
plorar en aquesta zona no son es
pec tacu la r , crèiem —després ho 
hem pogut comprovar amb la foto
grafía aèria— que es tractava d'una 
zona molt intéressant, amb grans 
possibil i tats espeleolôgiques, vist 
que les dollnes es poden comptar a 
cents, i les caractéristiques tecto
niques coHaboren apoiant aqüestes 
possibi l i tats. 

Malgrat que els résultats de la 
campanya espeleolc-gica no hagin es
tât massa espectaculars, si que els 
considerem posit ius, no solament 
pels estudis realitzats, sino també 
per la contribució al conelxement 
espeleolôgic del Perú, ja que f ins 
ara han estât poques les expedi
ción espeleolôgiques que s'hi han 
fet, especialment a la zona nord. 

Octubre 1976 



L'indi i la Sierra 
per Consol Freixa 

INTRODUCCIÓ 

Objectius i metodología 

A la memoria de presentació del 
viatge Hirca 76 dèiem que el nostre 
objectiu era estudiar l'indi peruà, la 
seva situació actual, la reforma 
agraria, la Mengua i la seva integra-
ció al pais. L'espai geogràfic era la 
serra, els voltants de Cuzco, la vall 
de l'Urubamba, la serra de Nazca a 
Cpzco i d'aquí a Puno. 

¿Qué hem pogut fer? Primer cal 
que expliquem les nostres possibi-
litats i l imitacions. Teniem només 
25 dies,- aixô i la di f icultat de movi-
ment ha réduit molt el nostre tre-
ball. 

Cal tenir en compte que per anar 
a la serra vàrem haver de Hogar un 
cotxe a Lima, perqué no vol iem viat-
jar en avió i anar de ciutat en clu-
tat, sino trepit jar el terreny i veure 
els poblets. Les carreteres de la 
muntanya son mol dolentes, de terra 
amaçonada i la majoria de vegades 
plenes de pedrés. Aixô fa que les 
mitjanes siguin molt baixes (moites 
estones a 30 Km. per hora) , i les 
avaries i punxades molt fréquents. 

Nosaltres vàrem haver de patir 
tôt el viatge de repetides avaries del 
carter. A aixô s'afegien les avaries 
i accidents d'altr i que, atesa la po-
quissima densidat de cotxes, t 'obl i -
gaven a parar. Vem ajudar a posar 
dret un cotxe que va quedar tombât 
sobre un costat, per sort sensé ac
cidentáis, un altre amb l'elx tren-
cat, una moto.. . També ens vàrem 
trobar la carretera tallada per obres 
(dues vegades, una amb parada d'u 
nesj tres hores) . Aixô és només per 
veure la di f icul tat del camí. La de
ficiencia vial , mes agreujada a la 
serra, és un deis greus problèmes 
del Perú. 

Aquests mais camins ens van 
acostar a un altre fet : els mecànlcs 
que vàrem trobar pels poblets, mal-
grat la seva manca de materials, 
eren ef icients. La nostra avaria de 
cárter va ser arreglada amb una jun
ta de cuir que ens va vendre el sa-
bater, i que nosaltres vem tallar, a 

la Hum d'una lluna plena molt mes 
potent que les bombetes, en un ta
ller a l'aire l l iure, enmig de porcs, 
gallines ¡ nens. També els conduc
tors de la famosa «Morales Morali-
tos» (companyia d'autobusos que 
circula per la serra) arreglaven tota 
mena d'avaries i punxades a la vo-
ravia de la carretera. Vàrem arribar 
a la conclusió que teñen pocs mit-
jans, però amb una mica de temps 
i paciencia se'n surten. 

Al poc temps i al mal carni s'afe-
geix la dif icultat d'acostar-se a l'in
di . No és problema de la Mengua, 
encara que de fet ja és una barrera 
perqué gairebé tothom amb qui vam 
parlar en sabia. El fet greu que di
ficulta la relació és la pobresa. Som 
de dos móns diferents (no es pot 
imaginar si no s'hi va i es veu com 
viuen, vesteixen, e t c . ) . Ells ens 
miraven com a estranys (n 'érem), 
tur istes (n 'érem), corn a rics (tam
bé n 'érem). Els nens ens deien 
«gringos» malgrat que no ho fóssim 
i els parléssim castella. Tot aixô son 
¡mmensesi barreres. Malgrat tot , 
quan anaves cap a ells, parlaves i 
insist ies, arrlbaves a comunicar 
una mica. 

Amb qui vàrem arribar a parlar 
amb mes facil i tât i mes llargament 
fou amb els que tenien un nlvell 
economic mes alt o una ideologia 
que els donava seguretat, com els 
pagesos de la cooperativa José Zú-
ñiga.També estava molt disposadaa 
parlar amb nosaltres la gent de clas
se mitjana (blancs o molt barrejats) , 
que desitjaven parlar del seu país i 
de la seva problemàtica. 

Vàrem comprar diaris i escoltar 
la ràdio, la TV no, perqué a molts 
llocs de la serra no n'hi havia. Và
rem anar ais mercats I a les boti-
gues deis poblets pet i ts. Tot el que 
hem vist ¡ parlât amb la gent, les 
preguntes que se'ns han plantejat, 
totes les vivències que hem tingut, 
tot ens ha colpit. Ara, a Barcelona, 
molt lluny, més fredament, ho hem 
volgut reflexionar i situar-ho en el 
marc fred dels l l ibres, les dades, les 
liéis i els fets histories. Aquest és 
el résultat del nostre trebal l . 

Descripció del viatge 

Unu cop a Lima i després de fer 
les gestions necessàries, deixàvem 
la immensa ciutat (3.000.000 hab.), 
extensíssima ja que la majoria d'ha
bitacles son unifamil iars. Travessà-
rem els barris ries, els mitjans i els 
molt pobres, anomenats «pueblos jó
venes» que no son res més que 
grans barris molt pobres que han 
recoll i t la forta ¡mmigració que ha 
rebut la ciutat els últ ims anys. 

Amb un Volkswagen petit que llo-
gàrem, anàvem cap al sud per la 
Panamericana, una de les poques 
carreteres asfaltades del país. La 
costa és un immens désert només 
tallat pels oasis agricoles de les 
valls deis rius. A Nazca vàrem dei-
xar la Panamericana per a dirigir
nos cap a l ' interior, cap al Cuzco al 
cor dels Andes. Aquí la carretera ja 
era de terra, amb trams infernáis, i 
els pobles molt espaiats. Per evitar 
de quedar-nos al mig de les munta-
nyes dúiem un bidó de gasolina per
qué normalment de «grifos» (gaso-
lineres) només n'hi ha en alguns 
pobles. Vam anar pujant per mun-
tanyes resseques, pedregoses i molt 
erosionades on només hi viu el cac
tus. La pujada va acabar a la «puna», 
immensa extensió més o menys 
plana a més de 4.000 mètres, de cel 
pur de color blau fose, on vàrem 
veure les primeres llames i vicunyes-

D'aquí, pujant serralades i seguint 
valls arribàrem al Cuzco. Primer va 
ser el riu Pachachaca que ens va dur 
a Abancay. Aquí, lluny de la puna, 
encara que a 2.460 m., el paisatge 
és més amable: conreus i eucalip-
tus (arbre introduit el segle passât 
i molt estés en aqüestes alcades). 

Nova escalada passant pel peu de 
la impressionant serralada del Sal-
cantay i baixada per la vall de l'A-
purimac, zona agrícola força rica. 
Nova pujada i Cuzco. La ciutat esta 
situada en una mena d'olla entre 
muntanyes. Cuzco (Qôsqo en quèt-
xua) vol dir melic. 

Prenent corn a centre la ciutat 
(3.400 m.), anàrem a la vall de l'U
rubamba, zona agrícola i a la vegada 
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turíst ica: aquí hi ha Písac ¡ Machu-
picchi!. La carretera és asfaltada. 
Aquí.és on els anys 60 va començar 
ia lluita per la terra que es va es-
tendre al Cuzco i va mobilitzar la 
serra sud. Visitàrem la cooperativa 
agraria «José Zúñiga» de la qual ani-
rem parlant al llarg del trebal l . 

Des de Cuzco vàrem anar cap a 
Puno (al peu del Tit icaca), remun-
tant, primer, la valí del Vilcanota, 
que és com es diu l'Urubamba e: 
el seu curs ait, i passant després 
per una immensa puna on hi ha va
ques i llames (vicunyes no perqué 
necessiten mes aleada). La zona és 
relativament poblada i té línia de 
tren, cosa no gaire fréquent. Aquests 
altiplans ens duen a Puno i al Ti
ticaca, on visitàrem les illes deis 
Uros i Taquile, des d'on es veien les 
serralades bolivianes. 

El camí des de Puno cap al sud 
és turmentadíssim: muntanyes res-
seques i erosionades, «pampes» dé
sertiques, Macs salats, i ja prop d'A-
requipa, els volcans. Des d'aquí 
prenguérem la Panamericana que 
ens reconduí a Lima. 

LA SITUACIÓ A LA SERRA ABANS 
DE LA REFORMA AGRARIA 

L'estructura de la propietat 

No ens remuntarem ais segles 
perô si direm que les comunitats 
índies. que ja van quedar reduides 
a l'época Incaica (repartides entre 
terres del Sol, de l'lnca i de les co
muni tats) , van haver de patir els 
nous repartiments que van fer els 
espanyols i que van produir I' en
comienda ( * ) . Encara que l'espanyol 
deis segles XVI al XVIII tenia mes 
interés en l 'enriquiment ràpid per 
mitjà de les mines que no pas amb 
l'agricultura, moites encomiendas es 
van dedicar a produir per a la mina. 
Per exemple la coca va ser un d'a-
quests productes. 

De totes maneres f ins al segle 
XIX no hi va haver interés en la 
producció agropequària. Va ser lla-
vors quan els grans senyors van te
nir interés a augmentar les seves 

propietats que, unides a les que ja 
hi havia, van fer del Perú un país 
amb una estructura de latifundi i mi-
nifundi molt marcada. Aquests nous 
repartiments es van fer a carree de 
les terres de les comunitats indigè
nes i de les concessions que el go-
vern feia a la selva. 

Ouan l'any 1888 els mil i tars pe-
ruans contemplaven la situació del 
país, havien de dir, en els docu
ments que explicaven el pía de la 
révolta, que el 90 % de la terra de 
cult iu era a mans del 2 % de la po
b lado. Per comprendre la situació 
només cal veure aquest quadre: 

Percentatge 
de famílies 

0.9 

2,1 

7,6 

61,7 

1,0 

26,7 

100 100 

L'estructura agraria del Perú es 
caracteritzava dones pel latifundi 
que duia com a conseqüéncia un 
gran nombre de camperols sense 
terres, eis quais s'havien de Hogar a 
les hisendes, i un nombre molt ait 
de minifundistes que malvivien i es 
veien obligats a llogar-se com a 
temporers. 

Situació del camperol indi 

Les relacions amo-pagès eren 
molt dures. El senyor cedia un tros 
de terra o «chacra» a l 'agricultor, 
que la podia treballar a canvi d'una 
série d'obligacions: 

a) treballar de 10 a 15 dies per 
mes (i a vegades mes) a les terres 
de l'amo; 

b) reparado d e i s regadius, 
ponts, edi f ic is. . . ; 

c) transport gratuit, amb el bes-
tiar del treballador, de la càrrega 
que l'amo li encomanava, fins a l'es-
tació o carretera mes propera; 

d) la palla. Les dones de la fa
mil ia del pages havien d'anar a re-
coll ir coca; 

e) el pongueaje. De 10 a 15 dies 
l'any les dones havien d'anar a ser
vir gratuïtament a casa l'amo. 

Segons calculs fets per Fioravanti 
1975, traient el treball de la dona, el 
pages llogat en aqüestes condicions 
havia de treballar per a l'amo uns 

Mesura mitjana 
de la 

propietat 

1.338 Hes. 

43 

9 

1,6 » 

217 dies l'any. Cal dir que alguns 
d'aquests treballs tenien un paga-
ment simbôlic. Perô el mes greu no 
era aixô, sinô tôt un seguici de con-
dicionaments économies i culturals 
que se li imposaven: 

a) ténia obligaciô de plantar ar
bres frui ters. Cal dir que els con
tractes eren per 10 anys i l'amo po
dia renovar-los o no; 

b) segons quins productes no 
podia plantar-los perquè l'amo en 
ténia l 'exclusiva; 

c) havia de vendre la seva pro-
ducciô a l'amo, que la comercialit-
zava; 

d) havia de comprar a la botiga 
de la hisenda; 

e) pagar el hierbaje segons la 
quantitat de bestiar; 

PROPIETAT DE LA TERRA ABANS 

DE 1969 (de BAYER, 1975) 

Percentatge de terres 
controlades 

82,4 latifundistes 

5,7 propietat mitjana 

4.5 petit propietari 

7,4 minifundista 

administradors 

pagesos sense terra 
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f) ús l imi ta i de la llenya; 
g) prohibició de construir cases 

d'adobe, perqué això els donaría 
dret sobre la terra (en certes hisen-
des) ; 

h) obligació de portar la seva 
roba «tipica»; 

¡) prohibició de parlar el cas
tel la; 

j) prohibició de dur els nens a 
escola. 

Era evident de suposar una terr i
ble dominació econòmica, però qui 
s'havia de pensar, en arribar a la 
serra i veure amb emoció que «en
cara» duien el vest i t indígena ( * ) , 
que això era degut, potser en part, 
a aqüestes liéis que separaven l'indi 
del blanc ¡ que l'aillaven, tancant-lo 
en els seus costums. 

L'ús obligatori del quètxua tenia 
la mateixa finalítat de tancar l'indi 
en la seva comunitat i fer que qual-
sevol contacte amb el món exterior 
l'hagués de fer per mitjà del gamo
nal, que sabia quètxua ¡ que conduìa 
tots els assumptes amb el govern, 
el qual només sabia castella. 

Al llarg del nostre viatge hem 
anat preguntant sobre aquesta qües-
t ió de la Mengua. Ningú de la serra 
no ens va semblar excessivament 
il lusionat ni pel fet que s'ensenyés 
a les escoles, ni que fos Mengua ofi
cial. Un nen a Cuzco, responent una 
pregunta de si l 'estudiaven a I'esco
la, va dir: No, ya lo sabemos. Quan 
vàrem insistir ens va dir que una 
hora cada setmana. Ais Uros, un pro
fessor (era evangelista) de l'escola 
de Tilla, ens va dir que el seu gran 
interés era que aprenguessin el cas
tella per a poder-se relacionar i in
tegrar a la comunitat nacional. 

Està bé que s'ensenyi a les esco
les, opinem, i que sigui idioma ofi
cial, però s'ha de trencar el cercle i 
superar el fet quétxua-vestit típic-
pobresa perqué vest i t i Mengua no 
siguin una ¡lia abandonada, sino que 
puguin ser emprats amb orgull . 

Continuant amb les relacions amo-
pagés s'ha d'afegir que l'arrendire 
no era Túnica situació laboral sino 
que hi havia mes casos. Podia ser 
que l'arrendire dones part de la seva 

terra a un altre pagès a canvi que 
aquest es fés carree de les presta-
cions a Tamo. Se l'anomenava alle
gado. Aquest podia fer el mateix, 
subdividint una vegada més la terra. 
Era el suballegado. L'ultima possibi-
litat era el tiapacoc que no tenia cap 
terra i imballava com a peó. 

Hem vist la situació del pagès i el 
seu endarreriment cultural i econo
mie, però cal saber que aquesta es
tructura econòmica era també nega
tiva per a la terra i el país. El camp 
produia poc, no estava mecanitzat, 
Tamo no ni invertía els beneficís, 
els productes eren els tradicionals, 
és a dir: la passivítat i la pobresa 
dominaven la terra. Cal dir, per 
exemple, que la introducció de nous 
productes va ser feta pels arrendi
res (cas del café), grup social molt 
actiu que es va haver de resignar a 
veure passar tots els seus negocis 
per les mans deis amos. 

Veient tot això no cal estranyar-
se pel fet que els pagesos s'orga-
nitzessin per a mirar de canviar la 
situació. Si no per a obtenir la terra, 
sí per a aconseguir renovacíons de 
contraete, indemnització en cas 
d'expulsíó i pagament de les millo-
res introduides. 

Els Sindicats 

El cas deis sindicats camperols a 
la serra sembla que va ser total-
ment diferent deis del nord del Pe
rú o deis de la cíutat. Així com el 
primer sindicat a la costa nord es 
constituía l'any 1947, el primer in-
tent a la serra no seria f ins al 1954 
i no seria important fins 1960. 

Sembla que un deis factors que 
van produir aquest retard va ser 
que en principi ni l'APRA (*) ni el 
Partit Comunista Peruà, no estaven 
interessats pels camperols indis 
perqué, a causa de la Ilei electoral, 
només els qui sabien llegir podíen 
votar i ells anaven darrera una clien
tela no-analfabeta. Segons Fioravan
ti el desig de s indicado va sorgir 
deis mateixos camperols, que van 
voler teñir instruments que els de-
fensessin deis gamonales, i van ser 

ells que van demanar al Sindicat de 
Cuzco que els envíes organítzadors. 
La Federació de Treballadors de 
Cuzco més que per obrers estava 
formada per artesans, molts deis 
quals antíes camperols que havien 
emigrat; eren indis, parlaven quèt
xua i coneíxien el problema del 
camp. Ells van crear el 1954 una se
cretaría de «Auntos Campesinos». 
Així va començar a organitzar-se la 
serra. El 1957 Ja hi havía 16 sindi
cats (solia haver-n'hi un a cada hi-
senda), i van fer el seu primer con
grès provincial. 

Per aquesta mateixa é p o c a 
l'APRA, de la qual Romainville, un 
gran hisendat de la serra, era sim-
patítzant, va intentar de muntar un 
sindicat lliure per contrarrestar la 
força del sindicat camperol, en 
aquell moment més o menys contrô
lât peí PCP. Al començament va te
nir un cert éxit, pero més endavant 
els camperols van comprendre que 
la f inalítat de l'APRA era dividir el 
moviment i tenir-lo contrôlât, i lla-
vors el van fer fora de la serra. 

Les primeres lluites del Sindicat 
van ser de caire legal, intentant ob 
tenir deis hísendats una serie de 
mil lores en els contractes. Feien 
plecs de reclamacions on es reco-
Ilíen les peticions tant deis arren
dires com deis allegados i suballe-
gados. Per una banda demanaven la 
venda lliure del producte i el paga
ment de les mil lores intríduides a 
la terra i el pagament en cas d'ex-
pulsió. Aqüestes reivindicacíons 
anaven a favor de l'arrendire, que 
malgrat haver-se enriquít per la in
troducció del cult iu del café, veía 
que perillava la seva situació per
qué en qualsevol moment podía ser 
expulsât. Per l'altra, demanaven que 
es traguessin els dies de prestació, 
el sou de servéis personáis i la jor
nada de 8 hores. Aixô afavoria els 
allegados i suballegados. Demana
ven també el dret a l'escola i a 
construir cases de tova que els afa
voria a tots . 

Aqüestes reivindicacíons uneixen 
els pagesos i comencen les vagues 
mentre continúen organizant-se sin-
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dicats. L'any 1960 apareix un nou 
factor: Hugo Bianco (*) entra com 
a suballegado a Chaupimayo. Eli do
nará una nova embranzida ¡ una nova 
visió al moviment. 

Els anys 1961-62 marquen l'apo-
geu del moviment. Hi ha 122 sindi
cáis i 12.500 afi l iats. Un dels cam-
perols ens deia que el seu pare, 
pastor de la hisenda d'Oblitas, va 
ser expulsat del seu Hoc (cosa molt 
comuna), i li va ser reclamat un 
cert nombre de béns (cas també 
molt corrent) . Es va fer un judic i , el 
pagès el va perdre (com era cos-
tum. . . ) , ¡ va anar a presó. Hi hagué 
vagues, protestes, e t c . . Quan va 
sortir de la presó es va dedicar 
solament al sindicat, i vivia en la 
clandestinitat. El seu f i l i recordava 
haver dut encàrrecs d'un Hoc a l'al
tre per a fer reunions. El pare va 
morir però el f i l i va continuar la II LI i -
ta i l'any 1972 amb altres companys 
ocupaven la hisenda i expulsaven 
Oblitas. 

L'entrada d'Hugo Bianco va portar 
un to més combatiu i menys lega
lista a la l luita. Solia dir: «el mil lor 
advocat contra l'expulsió és una bo
na arma. Canvieu d'advocat». L'any 
1961 va ser el de la vaga general i 
el de les primeres ocupacions de 
terres. L'any 62 es varen ocupar 
250.000 Hes. a unes 100 hisendes. 
Això va produir un enfrontament del 
grup de Bianco amb el PCP que va 
desunir el moviment, va empènyer 
Hugo Blanco a la guerri l la, resultant 
empresonat el 63, i f inalment va 
acabar amb el moviment. 

Malgrat la repressió el govern va 
haver d'acceptar moltes d'aquestes 
ocupacions, encara que va intentar 
que fossin indemnitzades pels ocu-
pants, cosa que van obtenir en 
molts casos. De totes les hisendes 
ocupades 70 continuarien en mans 
dels camperols. 

A Lima ens van explicar de quina 
manera van sobtar ais mil i tars les 
dures repressions contra la guerri
lla. Ens va dir que s'util itzava na
palm cedit per empreses establer-
tes al Perú i que a vegades es cre
mava tot un poblé si hi havia la sos

pita que s'hi amagava un guerri l ier. 
Segons aqüestes persones tot això 
va causar profunda impressió i mala 
consciència a certs mil i tars molt re
ligiosos. Ens van insistir, sobre 
aquest fet, que van pressionar els 
alts carrees per tal que es fes un 
canvi. Tot això va produir el cop 
d'estat mil i tar de 1968. 

LA REFORMA AGRÀRIA 

El Plan Inca, proposta de progra
ma polit ic feta per coronéis de 
l 'exèrcit peruà, fou acceptât i signât 
pel general Velasco de Alvarado, 
président del Comando Conjunto i 
Comandante General del Ejército. 
Deia, en relació a la terra, que el 
seu objectiu era: «la transformación 
de la estructura agraria para alcan
zar lo antes posible un régimen jus
to y eficaz basado en el principio de 
que la t ierra es de quien la trabaja». 

A Lima, en una de les nombroses 
parades de la plaça San Mart in, en 
mig de ll ibres com «Quechua para 
el pueblo» o el «Kamasutra», vàrem 
comprar el text de liéis sobre la re
forma agraria. Després d'haver-lo 
llegit podem concloure que: 

1. Es pretén de substituir «el la
t i fundio y minifundio por un sistema 
justo de propiedad, tenencia y ex
plotación de la tierra que contribuya 
al desarrollo social y económico de 
la Nación», art. 1.°. 

2. L'estat adjudicará terres ais 
camperols que no en t inguin. Les ob-
tindrà de: 

— les terres de l'estat; 
— les terres abandonades (més 

de tres anys sense cul t ivar) ; 
— les expropiacions. 
3. Les expropiacions es faran de 

les grans hisendes. Hi haurà un mí-
nim ¡nafectable: 

Terra de cul t iu. Ceja de la Selva 
o Serra, 40 Hes. a Cuzco. Costa 150. 
que pot quedar duplicada si hi ha 
inversions i bona situació de tre-
ball. 

Pastura. L'inafectable és el mínim 
necessari per a suportar 5.500 uni-
tats d'oví a l'època de l'esquila o 
équivalent en altres especies, que 

pot ser el tr iple si esta tancat i té 
mil lores. 

El que passi d'aquestes quantitáts 
sera expropiat, es farà una avalua-
ció del que val i l'estat pagará Ta
mo, que en cobrara part en metal-
lie i part en bons de l'estat. 

Aqüestes terres serán adjudica-
des ais pagesos que ja hi viuen, els 
quals poden associar-se en coopéra
tives o rebre la terra individualment. 
Els pagesos pagaran al govern el 
preu de les terres en 20 anualitats 

4. Queden abolides totes les 
prestacions personáis i es redacta 
una nova legislació basada en el 
sou. 

5. També queden abolides totes 
les obligacions de comprar o ven
dre a les botigues dels amos. 

6. En relació al minifundi s'in-
tentarà reunir les parcelles separa-
des per mitjà de vendes i permutes, 
i en la mesura del possible s'inten-
tarà ¡neloure el minifundista en els 
plans d'expropiació. 

Fins aquí la l lei. Vegem ara quins 
son els résultats de la reforma agra
ria que, comencada l'any 68 amb el 
Plan Inca i sota el govern de Velas
co de Alvarado, ha acabat el 76 amb 
el nou Plan Tupac-Amaru sota el go
vern del general Morales Bermúdez. 

1976: LA SITUACIÓ ACTUAL 

De 1.273.000 famílies que es cal
cula que té el sector agrari, només 
un 20 % havien estât beneficiades 
per la reforma fins Tany 75, que ar
ribaran com a molt a un 30 % el 76. 

A qué és degut aixó? Les raons 
poden ser moltes: el minifundi gai-
rebé no ha canviat, s'ha rebaixat la 
quota de terres per a adjudicar, etc., 
pero un dels principáis motius és 
que no hi ha terra per a tothom. 
Aixô vol dir que la solució per al 
camperol no és només la reforma 
agraria, sino també una industrialit-
zació cohérent que sense traumes 
(?...) pugui adaptar el pages a la 
industria. 

Resumint aquesta qüestió direm 
que un cop feta la reforma agraria, 
segons que la considera el govern, 
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tica galería de personatges peruans. «• 
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només un 30 % de les famil ies han 
estât afectades. Vegem ara que ha 
prédominât, si la cooperativa o l'ad-
judicaciô individual. 

Modalitats d'adjudicaciô 1975 

Malgrat tôt caldria fer un estudi pro-
fund de les coopératives del país 
per veure si certament el treball i 
els beneficis están socialitzats o 

Tipus n.° empreses mils Hes. % famil ies % 

CAPS 363 1.797 34 87.926 40 

SAIS 50 2.250 43 55.058 25 

Grups Camperols 291 617 12 19.991 9 

Comunitats camperoles 137 476 9 40.011 18 

Individuáis 129 2 17.733 8 

841 5.269 100 220.719 100 

Aqüestes dades ens donen a en-
tendre que ha estat la tendencia 
cooperativista la que ha dominat. 

només ho son teóricament, i de fet 
cada camperol treballa el seu propi 
tros corn passa a les comunitats in

digènes. Se'ns ha comentat varies 
vegades que cada pages tenia el 
seu tros. Hem llegit també que s'ha 
fomentât la petita propietat i que un 
70 % de la població rural té men-
tal i tat «petit-burgesa», i que és un 
fre a la socialització. Quan vàrem 
parlar a la cooperativa José Zúñiga 
ens van insistir molt que ells no 
havien repartit les terres, malgrat 
que cadascú t ingues la seva propia 
chacra (tros de terra) i bestiar (va
ques) . 

Amb quins problèmes s'han tro-
bat aquests nous propietaris? Mol-
tes d'aquestes coopératives están 
descapitalitzades. A la José Zúñiga, 
ens van dir que Obli tas, l'antic amo, 
no va deixar «ni un clavo», es va 
endur tota la maquinaria, i a mes 

f 
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Ais mercats com el de Pisac nom pot 

veure mostres bellíssimes d'indumentaria 

popular. • 

els últ ims anys, amb la perspectiva 
de la reforma, tenia la hisenda mig 
abandonada. Molts altres propieta-
ris van fer el mateix. Fins i tot al-
guns van poder desmuntar les seves 
desti l leries d'aiguardent. Aquest és 
un problema molt general. L'amo se 
n'emporta el material i els que arri
ben es troben sense res. 

El camperol es troba ara en una 
situació que podríem resumir així: 
no té diners o en té pocs. Ha d'es-
talviar per capitalitzar i per pagar 
les terres al govern. Ha de treballar 
la terra amb pocs mitjans i comer-
cialitzar els productes amb una in
fraestructura de transports molt dé
f ic ient o quasi nuHa. I encara hi ha 
mes: sembla que a moites coopé
ratives s'ha organitzat una burocra
cia que cobra sous molt alts (al-
menys en relació amb els pagesos), 
a la qual cal afegir l'enginyer agró-
nom enviat per l'estât que ve a co
brar sobre els 30.000 sols. Aixô fa 
que molts pagesos no trobin cap 
mil lora en la situació actual i alguns 
f ins i tot enyorln Cantiga, segons 
opinió de nombrosos obrers quali-
f icats i peti ts burgesos, que cal va
lorar amb tota prudencia i reserva, 
pero que no deixa d'ésser inquié
tant. 

LA COOPERATIVA JOSÉ ZÚÑIGA 

Hi vàrem arribar un diumenge al 
matí i trobàrem en José, responsa
ble aquell dia de la vigilancia de la 
hisenda. Preguntàrem per l'Efraïn 
Solís .actual responsable de la coo
perativa. No hi era, era al Cuzco i 
després havia de marxar a Lima per 
a solucionar uns problèmes. Només 
hi sóc jo, ens va dir en José, els 
diumenges tots aprofiten per a tre
ballar la seva chacra. Certament: al 
llarg de la carretera havíem anat 
trobant força gent treballant els 
camps. Vàrem decidir amb ell que 
hi tornaríem a la tarda. Llavors va 
ser quan vàrem estar parlant amb 
ell i amb els «compañeros» que ja 
de fose anaven tornant cap a casa. 

Aquesta cooperativa ens va sem
blar una excepció, després de tot el 

que ens havien dit i el que havíem 
llegit. Per comencar no van esperar 
l'adjudicació de la terra. Cal dir que 
aquest és un procès l larguíssim, la
boríos i car. Segons Bayer hi ha 39 
(!) passos diferents a fer a l'ho-
ra d'expropiar, i 16 mes a l'hora 
d'adjudicar. Pero el pit jor és que 
quasi bé un 60 % (!) deis diners de 
la reforma agraria ha estât per a 
l 'admínistració. 

En vista que la seva adjudicació 
no arribava mai (Oblitas era prefec-
te de Cuzco i tenia parents pertot 
ar reu. . . ) , van decidir d'ocupar les 
terres. Havien participât a les llui-
tes deis anys 60 i havien sofert la 
repressió del 63, pero malgrat tot 
seguien organitzats. Fins al punt 
que Oblitas havia llogat gent per
qué matés (així ens ho van dir) els 
dir igents. I un d'ells certament va 
caure: era José Zúñiga (per aixô ara 
la cooperativa porta el seu nom). 
Per increíble que resulti el van ma
tar a cops en un part i t de fú tbol . Al 
cap de pocs dies ocupaven la hi
senda. 

Un deis dirigents, Efra'ín Solís, va 
quedar com a cap, i ara deixarà el 
carree perqué així ho diuen els esta
tuís. Quan varen ocupar les terres 
l'any 72 eren 120 caps de fami l ia, I 
ara han arribat a 200. La hisenda té 
5.000 Hes. pero no totes son conrea-
bles. Cada familia té una chacra on 
viu. Els dies de la setmana treballa 
les terres de la cooperativa o té un 
ofici i va a un deis pobles del vol-
tant. Per dia de treball a la hisenda 
cobren 59 sois (un peo a la ciutat 
cobra uns 8.000 sols al mes, pero 
cal tenir en compte que tot el que 
el pages produeix a la seva chacra 
és per a e l l ) . 

El problema de la burocracia sem-
blava solucionat: tots cobren el ma
teix per dia de trebal l , tant el cap 
com els pagesos. Van canviant els 
carrees i fan reunions quan les ne-
cessiten, amb l'assistència de les 
dones que volen. 

El problema deis alts sous deis 
técnics el van solucionar ràpida-
ment: van treure l'enginyer que els 
va enviar Testât. 

Princípalment comercial i tzen els 
seus productes dírectament, venent-
los al consumidor o a d'altres coo-
peratives, sense intermedíaris (van 
insistír-hi molt, en a ixó) . Teñen ca-
mlons i ho porten al mercat al 
Cuzco. 

Certament aquesta cooperativa té 
una sèrie de factors que Tajuden: 
el primer la compenetrado, comba-
t iv i tat i eficacia deis seus elements. 
Segon, el Hoc geografie, a la vali de 
l'Urubamba, davant una carretera as
faltada, a 30 kms. de Cuzco. 

Aquests camperols ens van sem
blar molt segurs i confiats però no 
adormits. Quan els vàrem preguntar 
per la seva situació futura i el nou 
govern van dir que ells estaven dins 
la legalitat, i no van fer cap altre 
comentari . Van ser molt amables 
amb nosaltres; cai dir que no férem 
ús de cap carta de presentado, però 
no ens van donar algunes dades de 
les que havíem demanat, com ara 
els beneficis, la producció, etc. So
bre producció van dir que produien 
mes que a l'època d'Oblitas, de be
neficis que quasi tots anaven per a 
capitalització i equipament. Va sem
blar dones que sabien molt bé el 
que volien i que havien sabut apro-
f i tar perfectament la reforma agrà
ria, però sense tr iomfal ismes, cons-
cients que encara els queda molt 
carni a fer. 

TAQUILE, ¿EL PARADÍS? 

Imagineu-vos una Illa al mig del 
Titicaca. Esteu a mes de 3.800 m 
d'algada, aneu pujant al c im per un 
Irregular carni esglaonat, esteu es-
bufegant per Talgada i per Tesforg, 
pugeu sense pressa perqué no us 
agafi el «soroche» (el mal d'algada). 
De sobte s'acosta un indi amb un 
chullo fent mit ja, us dona la mà i us 
diu bon dia, us atureu, el saludeu i 
seguiu pujant. Heu arribat a Taquile. 

Li l ia té uns 800 habitants i està 
a la sorrida de la badia de Puno. No 
hi ha policía ni gamonales. L'alcalde 
l'escullen ells i quan volen el can-
vien. Quan ho creuen convenient es 
reuneixen tots, les dones també. I 
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parlen?, preguntem. «I doncsl«. Hi 
ha latifundista aquí? No, no en te-
nien, un bon dia abans de la reforma 
eis va vendre les terres. Tothom té 
terra. Hi ha pobres? El qui no tre-
balla. Això ens ho explicava Presen
tación i mentre fumàvem «Ducados» 
ens anava donant conversa fins que 
va acabar venent-nos un chullo. 

Ens va explicar que hi havia es
cola (la vèiem des d'on érem, era la 
casa més gran de l'Illa, amb eis 
nens jugant al pat i ) , i que eis mes-
tres eis pagava Testat. Hi ha dues 
comunitats religiöses: la católica i 
l 'evangelista, però no hi ha problè
mes. El capellà catòlic venia per la 
festa major que era quan es bate-
java i es celebraven eis casaments. 
No teñen metge, tenen una mena de 
«curanderos» (un nom quètxua que 
no poguérem reteni r ) , que en saben 
molt, segons deien. Eren dos homes 
i una dona que curen la gent amb 
herbes. De tota manera están a tres 
hores de barca de Puno. 

Mentre parlàvem, un altre noi 
més jove anava fent mit ja. Fan chu
llos i eis venen als USA i als visi

tants com nosaltres. Treballen amb 
unes agulles molt primes amb la 
punta com de fer ganxet. 

Viuen de l'agricultura i ho com
plementen amb la pesca. Va dir que 
sortien quan ho necessitaven, amb 
les sèves barques de canya de to
tora. 

Cansat de tantes preguntes Pre
sentación va passar a Tofensiva. «I 
vostès d'on són?» Li vàrem ense-
nyar una postal de Barcelona: la 
plaça d'Espanya i l'entrada de Tex-
posició plena de cotxes. S'ho va 
quedar mirant molt encuriosit i cap-
ficat, i va seguir preguntant. No en-
tenia que a la ciutat cal anar sem
pre amb un manyoc de claus obrint 
¡ tancant-ho tot. «Aquí no hi ha gos-
sos, ni tanquem les cases, no hi ha 
Madres.» Eli, que es passejava pels 
camps fent mit ja, no comprenia que 
a la ciutat s'hagués de sort ir sem
pre amb diners a la butxaca. Ouan 
ensenyant-li la postai comentàrem: 
aquí ens tornem tots bojos, va con
testar «però d'on surten els bojos?» 
S'ho anava mirant i no comprenia 
res. 
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Chinchey (6.309 m.) - Cordillera blanca 
Crònica de "l'Expedició Girona Andes-75" 
per Enríe Font Lloret 

A tots eis Companys de Girona, 
que m'oferiren la possibil i tat de co-
nèixer aqüestes esplèndides i me-
ravelloses muntanyes deis Andes. 

Les paraules dolces de l'assisten-
ta anunciant les escales del vol són 
l'inici de la nostra expedició, que 
llargament i laboriosament prepara
da, ara es feia realitat. La U.E.C, de 
Girona, i més concretament el seu 
Grup d'Alta Muntanya, va preparar 
aquesta sortida ais Andes del Perú, 
on un grup de muntanyenes actius i 
entusiastes posa totes les sèves 
illusions i eis seus esforços. 

En el meu cas, la bona amistat 
que m'unia amb ells, junt amb el 
meu interés a conèixer aquelles 
llunyanes muntanyes, va fer que no 
dubtés, quan m'oferiren la posibil i-
tat de unir-m'hi, aportant eis meus 
millors esfoços en el projecte. 

L'inici real de l'expedícic, va co-
mençar bastants dies abans d'aga-
far l'avió. Concretament el dia 25 de 
maig el vaixell italià «Donnizetti», 
carregava a Barcelona dues «caixes» 
amb un pes total de 750 kg: el seu 
desti era El Callao, port de Lima, 
on arribaría el 14 de juny. 

El día 22 de juny sort ien de Giro
na tres deis components de l'expe-
dició, amb la fínalitat d'agilitzar eis 
tràmits de duana i transport de part 
del material cap la zona escollida. 
Finalment la resta del grup sortir ia 
el 30 de juny de l'aeroport franco-
suis de Mulhouse. 

Després del llarg viatge arri-
bem, el mati del dia 1 de ju l io l , a la 
capital del Perú. 

En tota la ciutat de Lima, es veuen 
contrastos, la part central de la ciu
tat, és d'un aire colonial, abundant 
també eis barris perifèrics misera
bles, que contrasten fortament amb 
el barri residencial de Miraf lores. 

Durant la visita a l 'ambaixada del 
nostre país, trobem noticies deis 
nostres Companys, així com també 
eis bit l lets de l'avió, que dos dies 
més tard ens hauria de portar al 
pöblet d'Huaraz. 

En arribar al centre d'Huaraz, 
hom es dona compte que esta real-
ment al Perú. La gent amb les seves 
vestimentes coloristes, juntament 
amb una forma de vida i costums 
diferents, sobten el visitant curios, 
que passeja peí mig deis seus car-
rers. 

Les expedicions que venen aquí 
generalment passen al poblé uns 
dies fent acl imatado abans de pujar 
l 'altiplà, o bé fan alguna excursió 
pels voltants. 

Com que dos dies després te-
níem concertât un camió per anar a 
V.cos, aprofi tem l'endemà per a 
anar a la llacuna de Yanganuco 
(3800 m ) , sota l'Huascaran, passant 
peí que fou el poblé de Yungay, que 
un terratrèmol i un alluvió de ro
ques i gel va destruir cobrint-lo to-
talment, el día 31 de maig de 1970. 
L'aspecte és tr ist , tota la superficie 
del poblé és coberta de pedrés, no 
queda res; únicament tres palmeres 
marquen la s i tuado d'allô que fou 
la plaça central. 

L'endemà un camió ens duía en 
una hora ¡ mitja a l'anomenada «Ha
cienda Vicos» (3000 m ) . 

Des d'aquí, juntament amb un por
tador del país, tres traginers i 15 
mules, iniciàvem la marxa d'aproxi-
mació de dos dies, ja dins de la 

«Quebrada Honda». Les valls andi-
nes, en general són immenses, for
mant en el cas de la nostra varies 
graonades. Aqüestes valls no tenen 
un gran desnivell però en canvi son 
molt Nargues. Pel carni trobem al 
guns indigènes que viuen en llocs 
tan ¡nsospítats com petites coves, a 
la vorera de les quais conreen «pa
pes» (patates), tenint també algún 
ramat en alguns casos. La dura vida 
de l'altiplà andi es reflecteix en 
aquesta gent, que per a sobreviure 
i treballar en aqüestes condicions, 
mastega constantment fu Iles de «co
ca» que els dona forces i que hom 
barreja amb «cal» per tal d'augmen-
tar-ne els efectes. 

El segon dia entrem en l'anome
nada «Viñoyapampa» (4200 m) ex-
tensió de pastura gairebé plana que 
tanca la profunda entalladura de la 
«Quebrada Honda». Al fons d'aques-
ta pampa vam installar el que seria 
el nostre Campament Base. 

La quebrada on estem fou única
ment visitada per muntanyenes es-
panyols l'any 1967 en qué una Ex
pedició Basca hi efectúa alguna as-
censió. Pel que fa a expedicions 
d'altres paíssos podem assenyalar-
ne alguna d'americana (1963), del 
Japó (1972) aíxí com una de suíssa, 
de Lausana (1971. 
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L'expedició passa per la Quebrada Honda 

(altlplà), carni del campament base. • 

Aquí a Viñoyapampa, convergei-
xen varies petites valls secundarles 
que en la majoria de casos teñen 
«plateaux» glaciars. En aquesta valí 
es troben diversos pies de 5000 m 
així com quatre de mes de 6000 m: 
el Pucarranra (6100 m ) , Tocllarraju 
(6030 m ) , Palcarraju (6280 m) i el 
Chinchey que amb els seus 6309 m 
és el mes ait de la zona. 

No hi ha dubte que tota aquesta 
munió de cims merelxia una expe
dido, i durant els primers dies al 
Campament Base recorreguérem 

11 H H H H 

aqüestes valls i geleres tot fent acli-
matació, decidint f inalment els nos-
tres objectius. Vam veure, que les 
dimensions de les geleres, el des-
nivell a superar ¡ la di f icultat deis 
cims requerien concentrar esforgos 
a l'atac de un 6000 m decidint que 
aquest fos el Chinchey (6309 m) i 
el Pucarranra (6100 m ) : ambdós 
cims, es podien atacar des de l'ano-
menat Plateau del Chinchey. 

Una ascensió ais Andes és ben 
diferent d'una ais A lps ; exigeix 
molts esforgos per a equipar la ruta 

a seguir, i transportant material i 
queviures cap ais camps superiors 
invertint en aquesta tasca bastants 
dels dies disponibles. 

Contràriament al que sembla nor
mal, en aquesta época de l'any (hi-
vern) que aquí equival a l'época 
«seca», el factor cl imatologie fou 
una dif icultat mes a superar, tot i 
ser al mes de jul iol (els mil lors son 
els de juny, jul iol i agost) . Durant 
els primers diuvit dies el temps fou 
dolent, quasi bé diàriament nevava 
i hi havia boira, dif icultant en gran 
manera la progressió per la gelera, 
esborrant les traces dels dies ante-
riors, tôt i que les marcàvem amb 
banderoles. La tasca d'obrir traga 
era constant i cansada, tenint en 
compte les pesades càrregues a 
portar. Decidits dones els nostres 
objectius, dies després vàrem acu
mular el material dalt de la morrena 
del Chinchey i en un punt situât a 
4820 m installem el Campament I. 

Per les informacions sabíem que 
a partir d'aquest punt i a la dreta 
de la gran cascada de séracs de la 
Gelera del Chinchey, trobaríem un 
esperó rocós d'uns 200 metres que 
calia escalar, évitant l'excessiu tren-
cament de la gelera. Aquest esperó 
requería ser équipât amb cordes f i 
xes, per tal de poder seguir trans
portant càrregues de material i men-
jar per ais possibles camps supe
riors. 

Aquest esperó es trobava entre 
els 4850 m i 5100 m. Els primers 
metres eren exposais, ja que se-
guien una canal constantment sol-
cada per allaus de neu i pedra, es-
pecialment a les hores que hi toca-
va el sol . Tot i aixô, durant els dies 
que seguirien alguns de nosaltres 
el far iem varies vegades transpor
tant pesades motxi l les. 

Gairebé diàriament, a partir del 
migdia nevava intensament i feia 
mal temps i l 'endemà, quan sort iem 
de les tendes, un blanc mantell de 
neu ho cobria tot . 

Dies mes tard dues cordades su-
perem les cordes fixes i récupérant 
el material acumulat en la seva part 
superior, ens endinsem per la gele-
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Cord i l l e ra BLANCA 

ra del Chinchey, cercant la ruta que 
ens havia que portar al «plateau» su
perior. 

A 5300 m i sota una aresta plan-
tem una tenda que seria el nostre 

Camp II provisional, i dos deis nos-
tres tornen altre cop al Camp I. 
A la tarda tenim la sort de disfrutar 
d'un aclariment del temps i veiem 
els cims que ens envolten, paisatge 
maravellós, que compensa els esfor-
cos per arribar en aquest punt. 

A la nit i a l'hora convinguda, par-
lem per ràdio amb els nostres Com
panys del Camp I i del Camp Base, 
préparant els plans per als propers 
dies. 

Dies després quedava installât un 
Campament damunt del «plateau» 
del Chinchey sota mateix del coll 
homònim i a una aleada de 5450 m, 
que seria el Camp II def in i t iu, on 
restarien quatre de nosaltres i els 
altres baixariem altre cop al Camp I, 
f ins a l'endemà que, carregats al 
màxim amb queviures i material , re-
muntàrem novament cap al Camp II. 
Tot i aelimatats, no seria f ins des
prés d'unes 7 hores de pesada mar-
xa que hi arribaríem. 

Aquest dia dones, set components 

ens trobàvem al Camp II, disposais 
a atacar el c im. El dia abans una 
cordada, havia inspecionat el terre-
ny per a la installació d'un posible 
Camp III, remuntant pel vessant 
Oest, i tornant molt decepcionats i 
cansats, per haver trobat una neu 
molt fonda ¡ pesada. 

A la tarda el temps torna a com-
plicar-se, a les 4 ja tornava a nevar 
molt intensament. Aquesta potser 
fou la nevada més intensa, de les 
moites que t inguérem i que conti
nua durant tota la nit. 

A la matinada para de nevar, el 
fred s' intensif ica i hi ha més de mig 
metre de neu nova: el temps ha 
canviat, i ho coneixem especialment 
en el vent que ha variât totalment 
de direcció. Finalment el cel és blau 
i la muntanya lluu amb tota la seva 
bellesa, l'esperança torna a nosal
tres, el cim es veu ja molt pròxim, 
estem animats. 

Quan encara és de nlt, el dia 19 
de ju l io l , amb un fred molt intens 
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El nevado Chinchey, de 6.300 mts. • 

(—25° C ) , amb un eel totalment 
net, dins la nostra petita tenda es-
tem en plena activitat. Avui , un fet 
tan corrent com és calçar-se les bo
tes encara és mes di f íc i l . Tot i estar 
dins els sacs, están dures com les 
pedrés. Poe després sort im de les 
tendes en Busquets, Boix, Fabre I 
jo per a iniciar lentament la pujada 
cap el c im. 

En arribar al col l . el f red que ja 
tenim és augmentât per un fort 
vent, que ens tira la neu en pois a 
la cara. Sembla que siguin agulles 
que se'ns clavin. Amb to t l'equip 
posât tenim fred a la cara i a les 
extrem itats. 

El nostre company Fabre no es 
troba del tot bé i decídim de fer-lo 
tornar poc després al Camp II. Eis 
tres restants continuem amunt amb 
la ferma decisió d'arribar al c im. 

L'itinerari escoll i t segueix la cara 
Oest, per a anar a cercar I'aresta 
Sud en un punt que ens ha semblat 
fact ible. Mes amunt una ampla i pro
funda esquerda, ens obliga a voltar 
mes al N. No obstant el fred intens 
ens enfonsem molt, la tasca d'obrir 
traga, tot i rellevar-nos, es fa pesa-
dissima. Quan el pendent s'accen-
tua, la neu no aguanta gens i per a 
guanyar algada metre a metre Inver-
t im molt de temps i esforgos. Tot i 
aixo no defal l im, volem arribar a 
I'aresta Sud, alia creiem que amb 
una neu ventada, estarem en condi
t i ons mes favorables. Travessem ara 
una zona esquerdada i dreta, per 
arribar despres a I'aresta en un punt 
ja per damunt els 6000 m. La nostra 
decepcio, per6, es gran quan com-
provem que la neu aqui tampoc no 
es glagada I ens enfonsem. 

La resta de l ' i t inerari segueix ara 
per I'aresta, que en diverses parts 
présenta cornises caractérist iques, 
com bolets penjant cap al buit. 

Per a superar aquests bolets, cal 
fer-ho frontalment o be flanquejant-
los, perô aixo en bones condicions 
de neu, cosa que ara no ten im. No 
obstant superem el primer «bolet» 
el segon és mes vertical i gros i en 
apoiar-hi el pes del cos, se'n va to t 
avail. Evidentment aixi no es pot 
continuar, ja que a mes hi ha el pe-
ril l que tota la cornisa es trenqui i 
caiguem al buit (similars circums-
tàncies foren les causants d'un ac
cident mortal a una cordada de lu-
goslaus, quan escalaven el Chacra-
raju). 

És la una del migdia, quan parem 
en plena aresta a reconsiderar la 
situaciô (a la cota 6050 m.), comu-
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Dos membres de I'expedido durant i'as-

censió al "plateau" de Chinchey. Al fons, 

el Nevado Palcaraju, de 6.200 mts. y 

nicant per radio amb els nostres 
companys. 

Técnicament parlant, ja ho teníem 
tot superat, i faltaven pocs metres 
per al c im, pero, la muntanya no es-
tava en condlcions, calla que la neu 
s'assentés després d'alguns dies de 
bon temps, per a fer factibles 
aquests metres. No ens acabem de 
convencer d'haver de renunciar al 
c im quan el tenim tant a prop 
(aprox. 250 m.) i trobant-nos bé 
com ens t robem. 

Pero la neu, que en condlcions 

normáis el fred i el vent fa aguantar 
en formes inversemblants ara no 
ens aguanta a nosaltres. Decidim 
tornar. 

Sota un sol de cástig i enfonsant-
nos mes encara, iniciem el descens 
cap al Camp II, on, molt cansats per 
l'esforg arribem quan son les 5 de 
la tarda. 

Després d'aquest intent frustrat, 
mirem de fer-ne un altre seguint una 
ruta, peí vessant Oest, per després 
remuntar l'aresta Nord. 

L'endemá una cordada formada 

per en Viñeta i en Pozo, surt amb 
aquesta intenció. El rigor de la tem
peratura es manté (—25° C ) . Re-
munten el vessant Oest pero quan 
están a la cota 6000 m., en augmen
tar el pendent, la neu no els aguan
ta, i les Margues estaques d'1 metre 
que porten no troben punt d'apoi 
prou consistent; reaiment no es pot 
pujar. 

Enfonsant-se f ins a la cintura tor
nen al Camp II. Quan hi arriben les 
seves cares son mes que expressi
ves. Han passât f red, han fet molts 
esforços, están esgotats... definit l -
vament no farem el c im. 

Estem a dia 20 a 5.450 m., d'aquí 
a tres dies les mules vindran a bus
car-nos al Camp Base, i hem que 
desmuntar els campaments supe
riors i les cordes f ixes. 

La nostra experiencia ens fa veu-
re que no és qüestió ni d'un ni de 
dos dies; caldrien almenys 7 dies 
de bon temps i glaçades, perqué la 
neu s'assentés. 

A nosaltres perô, ja no ens en 
queden, hem de desistir. Després 
de desmuntar el Camp II, baixem al 
Camp I, on trobem el nostre porta
dor Humberto, que els darrers dies 
ha anat transportant queviures des 
del Camp Base, on f inalment arriba-
r iem acusant l'esforç esmerçat du
rant aquest dies. 

Descansem un dia i divint-nos en 
dos grups anem a fer dos cims de 
5000 m. 

Un grup anà a fer el Nevado Co-
pap 5300 m. seguint una nova ruta 
per la gèlera Oest . Aquest cim es-
tava al Nord del Camp Base formant 
part d'una cadena de cims que s'es-
tén des dels Condormines f ins al 
Nevado Pomabamba. 

L'altre grup anà al Nevado Chaco 
(5.300 m.) seguint un it lnerari del 
vessant Est que condueix a una ge-
lera i d'aquí al c im. 

És un c im isolât, que per una Mar
ga aresta está unit al Tocllaraju 
(6.100 m ) , uns dels gegants de la 
regió, i que ofereix una visió in
comparable sobre tota la Quebrada 
Honda i els seus cims. 

El día 23 arriben al Camp Base 
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El Nevado Tocllaraju (6.030 mts.) vist des 
deis 5.330 mts. del Nevado Chaco. «/ 



Vis/ó, des de prop del campament I, del 

Nevado Pucarranra (6.100 mts.) y 

Un momentde I'ascensió del campament I 

al campament II, a una altitud aproximada 

de 5 300 mts. j y 

les 16 mules que servir ien per a 
transportar tot el nostre material 
f ins a l'Hacienda Vicos, on arriba-
r iem després de dos dies de marxa. 
Des d'aquest punt, un camió ens 
portarla novament al poble d'Hua-
raz. 

D'Huaraz, després d'un u l t im es-
guard als esplèndids cims de la Cor-
dillera Bianca, l'avió ens portarla a 
Lima i d'aqui retornariem després al 
nostre pais, posant punt final a 
aquesta Girona-Andes-75. Després 
de 30 dies, on coneguérem munta-
nyes meravelloses, de grat record 
per a tots nosaltres, convivint amb 
aquella gent senzilla, i els aspectes 
diversos d'un pais rie amb restes 
de civi l i tzacions ancestrals, la terra 
dels Inques pais de forts contras-
tos, i el color, aquell color caracté
r isée del Perù... 

Els noms de Machu Pichu, Cuzco, 
Iquitos, etc., ens evoquen a cada un 
de nosaltres records diferents, però 
inesborrables. 

Quan, ja de retorn, sobrevolàvem 
els majestuosos cims de la Cordi-
llera Bianca, no hi ha dubte que nin-
gu no es deixà perdre aquest espec-
tacle des de la petita f inestreta de 
l'avió, fent una darrera mirada a 
aquestes muntanyes on les expe-
riències viscudes han deixat un re
cord que ja ens acompanyarà sem
pre. 
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Escolliren viure ais Andes 
Operació Quetxua-76 
per Joan Massons 

Michael J. Rourke, pocs dies abans de 

l'accident mortal. f 

Sembla que el mon modem fa d¡-
f íci lment concessions al romanticis-
me. L'afany de lucre, duna posició 
social o de simple seguretat, diri-
geixen les nostres inquietuds en
vers la feina, la rut ina... les ciutats. 
Per aixo precisament és cada cop 
mes ferm de trobar persones, que, 
lluny de cercar aquest «establish
ment», es dediquen a professions 
poc retribuides, lluny del lloc d'ori-
gen, pero amb una satisfacció per
sonal intensa. 

Michel J. Rourke i Curry Slayma-
ker (28 i 33 anys d'edat respectiva-
ment) pertanyen a aquesta classe 
d'homes. El primer va deixar el seu 
país d'origen (Pensylània) per diri-
gir-se a Huaraz, al peu de la Serra-
lada Blanca. Exercí com a mestre 
durant uns anys fins que juntament 
amb el botànic Curry Slaymaker va 
ésser contractât peí Minister i d'A-
gricultura del Perú amb la tasca de 
conservar i propmocionar el Pare 
Nacional d'Huascaran. 

Aquesta activitat els deixava 
temps per a practicar l'andínisme. 
Ben aclimatats, entrenats i constant-
ment actius, Curry i Mike feren bo-
nes ascensions andines, publicaren 
articles i ressenyes, començaren a 
preparar una guía de la Serralada 
Blanca i, com a tasca mes destaca
da, hem d'esmentar la formació del 
jovent i de portadors d'Huaraz. 

Mike i Curry feren prendre cons-
cíencia ais portadors d'Huaraz de la 
seva missió ¡ de les bases del seu 
comportament. Es fíxaren normes, 
llocs de reunió i preus de contracta-
ció d'acord amb les facultats i expe
riencia deis homes. ParaHelament 
es feien cursets de técnica i sorti-
des de practica amb els noís d'Hua
raz. Aixo i el Pare d'Huascaran és el 
deute del Perú amb aquests dos 
homes. 

Els estrangers els hem d'agrair 
l'ajut de tota mena que brindaren a 
les expedícions. Prèviament a l'estíu 
de 1976, en organitzar l'Operació 
Ouétxua 76 amb Ramón Bramona i 
Guil lem Arias, vàrem establir con 
tacte amb Michael Pourke. El juny 
d'aquell any el vam conèixer a Hua

raz. Tant eli com la seva esposa, 
peurana, Nora i la petita Katherine 
(nascuda feia poc) eren una famil ia 
mes d'Huaraz que gaudien d'una for-
ta estima per part de la població. 
Michael s'ocupà de la nostra ali-
mentació. Abans de la nostra sorti-
da cap al Nevado de Caraz varen 
participar en una reunió internacio
nal amb motiu d'inaugurar-se el nou 
local del «Club Andino Cordillera 
Blanca». La gran humanitat i ascen-
dent de Michael Rourke sobre els 
que el coneixíem, es varen posar de 
manifest en aquests contactes. 

El vàrem retrobar en el nostre 
Camp Base del Cercle de Paron. Eli 
i els seus acompanyants foren les 
uniques persones que veiérem en 
aquest indret durant la nostra expe-
dició. A Mike li atreia la possibil i tat 
de conèixer aquest racó fabulós del 
Andes que és el Cercle de Paron. 
L'endemà d'aquesta trobada, nosal-
tres instaHàrem el nostre Camp I en 
el recorregut verge cap al Coli Pis-
co-Huandoy Est. Mike i els seus ins-
tallaren el seu Camp a la part opo-
sada del Cercle, al peu deis Nevados 
ue Paron. Passàrem dos dies d'inac-
t iv i tat forçosa a causa del mal 
temps. El 13 de juliol nosaltres arri-
bàrem a installar el nostre Camp II 
al Coli Pisco-Huandoy Est i el 14 fé-
rem el cim del Pisco O. Aquell ma-
teix dia desmuntàrem el Cap J l i, 
en arribar al Camp I, trobàrem un 
cartró on els companys de Mike i 
Curry ens assabentaven de l'acci
dent i ens demanaven ajut. Ens pro-
posàrem de continuar cap al Camp 
Base i sort i r l'endemà al lloc de l'ac
cident. Durant la davallada a la base 
romaníem en silenci conscients 
d'aliò que s'havia esdevingut. 

Els intents, no ja de trobar-los 
amb vida, sino de trobar-ne els cos-
sos varen ésser infructuosos. Curry 
i Mike varen caure pel vessant 
d'Huaripampa, contrari al de Paron. 
Ouan ja semblava que disposariem 
d'un helicòpter per a reconèixer el 
possible lloc de la caiguda, es va 
produir l'accident del grup base al 
Chinchey i el pilot de l'helicòpter es 
va dir igir a aquesta zona per reco-

llir-hi els fer i ts, accidentant-se a la 
seva vegada i finalitzant l'operació 
un altre helicópter. Una setmana 
després de l'accident de Mike i Cur
ry, l 'helicôpter va fer un reconeixe-
ment, amb febles conclusions sobre 
senyals de caiguda al llarg d'una pa-
ret de neu ¡ roca d'uns tres-cents 
mètres fins a la gèlera. Des de Pa
ron els intents resultaren infructuo
sos i des d'Huaripampa també van 
donar résultats negatius. 

Aqüestes ratlles pretenen ésser 
un hommatge a la tasca deis dos 
amies i a un estil de vida posi t iu; 
llàstima que aqüestes dues vides 
hagin estât tant curtes. 
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Historia d'una columna 
per Narcís Vergés i d'Alòs 

La columna a primeries de segle, situada 

a la placa del Rei a la vista deis ciutadans 

després de l'acció d'un regidor desa-

prensiu. Y 

Quan jo era petit, passava molt 
sovint, acompanyat de la meva ma
re, per l'anomenada plaça del Reí. 
Alxô era per acomplir encàrrecs del 
meu pare, cl ient com era de l'acre-
ditada Droguería de Salvador Banús, 
sit ia al núm. 18 del carrer de Jau-
me I, 

En aquesta plaça, molt arran de la 
paret de l'església o capella de Sta. 
Ágata, i molt a prop de la capelleta 
de la Verge de Gracia, s'alçava una 
alta, airosa columna, coberta peí 
seu corresponent capitel!. La meva 
mare em deia que aquesta pertanyia 
al pôrtic o perist i l del temple del 
déu cartaginés Melcart, que corres-
poma a l'Hèrcules deis romans. 

Dues coses se'm feien estranyes 
sobre el cas: una, la seva gran pro-
ximitat a un edifici del segle XII, 
com és l'esmetada església de Sta. 
Ágata (una de les primeres de l'es-
t i l gotic cátala) de la quai sois la 
separaven uns pocs centimètres, i 
l'altra la manca d'altres columnes, o 
de restes de Murs basaments a la se
va vorera. 

No té res d'estrany que jo, de tan 
petit, ja pensés així. Les fréquents 
añades, per afers famil iar, que feia 
a Girona i també a Tarragona, m'ha-
vien donat uns petits coneixements 
artíst ics, suficients per a saber dis-
t ingir el que pertanyia a una época 
histérica o a una altra; aixô sí, no-
més réfèrent a monuments. 

Pocs anys després, el 1910, vaig 
tenir ocasió de visitar el Centre Ex
cursionista de Catalunya, entitat de 
la qual el meu pare era soci. 

En recorrer l'estatge social, em 
mostraren sis columnes del temple 
d'Hercules, ¡guals a la que hi havia 
solitaria a la plaça del Rei, les quals, 
es veia ben bé, es trobaven en el 
Hoc on aquest temple fou alçat pels 
seus fundadors. 

També m'ensenyaren un fonament 
fet de ciment, sobre el qual pensa-
ven colocar la que s'alçava a la 
plaça del Rei, la qual cosa em digue-
ren que farien quan l 'Ajuntament 
dones el corresponent permis. Ja 
feia alguns anys que ho tenien de-
manat, si bé el paperam burocràtic 

anava entretenint llargament aques
ta petició i la resposta que en un 
sentit o en un altre s'esperava. 
Aquest emplaçament de ciment l'ha-
vien fet a l'esquerra de les altres 
sis columnes. I no em donaren cap 
mes expl icado. 

Tot el que havia escoltat acaba de 
fer créixer els meus primers dub-
tes. Com es podia comprendre 
l'existència de la primera columna, 
corresponent a un per ist i l , a una dis
tancia tan gran com la que la sepa-

o 
o 

< 
ó 
o 

rava de les seves companyes del 
carrer del Paradis, a no èsser que 
el Temple, hagués tingut unes di
mensions grandioses, totalment in-
versembeants, atesa la configuració 
topogràfica del Hoc? Com es cóm
prenla que ni l 'orientació n'era la 
mateixa, ni tampoc ho era el seu 
respectiu nivel!, ja que era ben dife-
rent de Tuna a les altres? 

Per una altra banda tenia a les 
meves mans la «Guia Cicerone de 
Barcelona» feta per l'Oficial de l'Ar-
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El pati del Centre quan només hi havia 

tres columnes. y 

xiu de la Corona de Aragó, Antonl 
Bofarull, editar per la«lmprennta Fo-
ment» l'octubre del 1847. Com és 
logic s'hi parlava llargament de les 
«Columnes d'Hércules». Diu que en 
resten sis de les trenta dues que 
sens dubte havia t ingut el perlst i l . 
Afegeix que «están emplazadas en 
los patios de unas casas, del lado 
izquierdo de la calle del Paradís», 
que «también son visibles desde la 
parte trasera de la casa núm. 16 
(de la numeració d'aquells temps) 
de la calle de la Libretería»; i de la 
corresponent a la plaga del Rei no 
en diu ni un sol mot. 

Poc després es refereix també 
amb molts detalls ais edif icis, 
graonades, etc., existents a la pla
ga del Rei, que ell anomena Capilla 
Real (la de Santa Ágata) , Palacio 
Mayor (Saló del Tinel l ) , Palacio de 
la Inquisición (Arxiu de la Corona 
d A r a g ó ) . 

I encara que a tot aixó, és a dir 
al que fa referencia a la plaga del 
Rei, h¡ dedica deu pagines de Me
tra menuda, i dona molts detalls 
fins de fets histories que s'hi es-
devingueren durant les diferents 
époques, no alludeix per a res ni 
cita l 'existéncia de la columna; ai L 

xí, sens cap mena de dubte fa en-
tendre que peí 1847 no h¡ era col-
locada. 

I de resultes de tot aixó sorgi-
ren nous dubtes i preguntes que 
vingueren a afegir-se ais que ja 
tenia d'abans; quan havia estat al-
gada?, d'on provenia?, per qué se 
li havia donat aquest emplagament 
i no un altre?, i, tot aixó, per quins 
motius? 

Passaren molts anys abans no 
vaig trobar resposta a tots aquests 
¡nterrogants. Fins que un dia, l'any 
1950, i duna manera insospitada, 
tots em foren contestats, d'una 
forma ben certa, i que els incloía 
tots d'una manera ben lógica i 
exacta. 

Un onde meu, germá de la me-
va mare, Lluís d'AIós i Mateu, em 
digué: peí teu avl matern i pels 
teus pares saps que el meu avi 
matern fou Joan Mateu i Serra. 

També saps igualment que aquest 
havia t ingut un negoci de fabrica
d o i venda de passamaneria, en un 
deis carrerons dels voltants de l'es-
glésia de Sant Just i Sant Pastor. 

Per ampliar i refermar aquest 
negoci, decidí de traslladar-lo a un 
carrer mes centric i adient i com
pra una casa al carrer de la Lli-
breteria, que actualment té el n.° 7, 
i on ara hi hà la botiga d'uns pe-
llaires. 

Un cop Installât en el seu nou 
estatge, sobrevingué un embús en 
el clavegueró de la casa. Els pale-

tes cridats, en fer l'excavació cor
responent, toparen amb una gros
sa pedra que, posada al descobert 
de la terra i de les runes que la 
colgaven, resulta èsser el peu 
d'una grandiosa columna. 

Comprenent el meu avi Joan 
que la traballa tenia un caire his-
tòric i art ist ic, avisà el que feia el 
cas a l 'alcaldia. 

Reconeguda la pedra pels tèc-
nics, aquests donaren l'ordre que 
uns obrers municipals continuessin 
l'obra cap amunt, i a poc a poc sor 
gì de dins la paret mestra del dar-
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Muntatge, per personal municipal, deis 

éléments de la quarta columna, al costat 

de les altres tres, al pati del Centre. • 

rera de la casa la total i tat, no sois 
de la columna, sino del capitell que 
la cobria, i tota ella en un estât de 
conservado perfecta, que el trans-
curs deis segles havia respectât. 
Després donaren l'ordre que en 
fossin desmuntades les peces ¡ 
aqüestes, numerades degudament, 
foren portades al Dipósit Muni
cipal. 

Poe temps després, un desa-
prensiu regidor ordena, peí seu 
gust i voluntat que aqüestes peces 
fossin dûtes a una finca que ell te
nia, ais afores de la ciutat. 

Descobert el furt, i sabent-se 
com se sabia on eren i qui n'era 
el causant, per haver donat perso-
nalment l 'ordre, I'Alcalde mana la 
seva resti tució. 

Per evitar que es repetís un cas 
semblant, el Consistori acordà que 
fossin portades a un Iloe public on 
no fessin nosa a la circulació, i a 
aquest efecte es digué que el mes 
adient era la plaça del Rei. I h¡ fo
ren coílocades, en el Iloe i forma 
que tots sabem i coneixem. 

Tot aixó jo ho sé per haver-m'ho 
dit moites vegades el meu avi i els 
meus pares, que també em digue-
ren i recomanaren que procurés 
que tots aquests détails no es per-
dessin en l'esdevenidor, en desa
parecer el ls. 

Per aixó t'ho die a tu , i et faig el 
mateix encàrrec, per tal com sé 
que ets molt aficionat a saber i es
t imar coses d'aquest caire. Procu
ra, dones, per la teva part, que 
tampoc no es perdin. 

Fa alguns anys tingué lloc el can-
vi i edificació de la «Casa Pade-
lias», des del seu emplaçament del 
carrer de Mercaders a Tactual de 
la plaça del Rei. En fer obres al 
subsôl, foren trobades restes de 
les muralles romanes. El Saló del 
Tinell fou reconstruit. També per 
aquest motiu foren posades al des
cobert restes de la primera cate
dral románica de Barcelona. Nous 
vestigis de les muralles romanes 
es trobaren fa poc al carrer de la 
Tapineria. I també, al f inal, hom de-
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cidí de remoure la terra de la plaça 
del Rei. 

Amb aquest motiu TAIcaldia 
contesta favorablement l'antiga 
petició de trasllat, sol-licitada peí 
Centre Excursionista de Catalunya, 
de la columna de la plaça del Rei 
al lloc que li pertenyia al costat de 
les altres. I així fou efectuat. 
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Vulcanoespeleologia a Canaries 
per Alfred Montserrat i Nebot 

Formacions parietals secundarles a ta 

Cueva de San Marcos. 

Els descobriments que en aquests 
últ ims anys s'han dut a terme en 
el camp de la vulcanoespeleologia, 
la majoria deis quals s'han realitzat 
concretament a les liles Cañarles, i 
l 'Interès per conèixer aquests t ¡-
pus de cavltats que manquen al 
Principat, van èsser els principals 
motlus perqué durant la primera 
quinzena del mes d'agost un grup 
de l'E.R.E. format per M. Ulan, D. Pi 
i l'autor d'aquestes línies, es des-
placessin a les li les Canaries. 

Els treballs a realitzar es centra
ren a les Ules de Tenerife i El Hier
ro, ambdues pertanyents a la pro
vincia de Santa Cruz de Tenerife, ja 
que era d'on teníem dades mes con
cretes sobre les cavitats a explorar 
i també donat el temps de qué dls-
posàvem. Les zones de treball s'han 
localitzat a Icod de los Vinos, Las 
Cañadas (Tenerife), així com a Pun
ta Restinga (El Hierro) . 

L'illa de Tenerife, amb els seus 
2053 k m 2 , és la mes gran de l'arxl-
pélag. Té forma triangular, i el seu 
punt culminant és el pic del Teide 
(3718 m) que s'aixeca juntament 
amb el Pico Viejo (3103 m) dins el 
circ de Las Cañadas, gran depressió 
central d'uns 20 km de diamètre i a 
poc mes de 2000 m d'alçada. 

La primera de les cavitats explo-
rades va ser la Cueva de San Mar
cos. És coneguda parcialment per 
algunes persones de la regió i es 
troba molt a prop del Camino de las 
Barandas, que és un carni antic que 
baixa des del poblé d'lcod de los 
Vinos f ins a la platja de San Mar
cos. La cova es troba a uns 20 me
tres per sota d'aquest carni, al dar-
rera d'un canyar i té instaHat a l'en-
trada un tub que recull les aigües 
d' infi l tracions producte de regar els 
camps de platanars que es troben 

'per sobre la cova I les porta fins 
a una bassa, per posterlorment, tor
nar a regar. 

La cova, que té una entrada amb 
el sostre molt balx, guanya molt 
ràpidament aleada,- arriba en alguns 
I Iocs a unes dimensions notables. 
Cap als 300 metres de recorregut 
la galena s'eixampla i en un extrem 

d'aquesta es troba una boca que 
comunica amb l'exterior, a causa de 
l'enfonsament del sostre de la cova. 
Mes endavant la galeria es bifurca 
en dues. Una d'elles de dimensions 
mit janes, conserva la mateixa orien
t ado que haviem seguit f ins ara, 
girant mes enllà cap a la dreta (se-
gons el sentit de penet rado) , on 
s'acaba. L'altra porta sempre la ma
teixa or ientado, i cap al f inal agafa 
unes mides d'uns 22 x 10 metres. 

Genètlcament considererò la ca
v i ta i com un «tub de lava» corres-
ponent, segons classlficacions ja 
exlstents (Montorlol-Pous, De Mier, 

1969), a una cavi tai volcánica sin-
genètica del t ipus reogenètica sub-
terrània. Fins ara, són aquests t ipus 
de cavitats, els de més gran desen-
volupament dintre de les coves vol
caniques. 

L'aixecament topografie que es 
va realitzar en aquesta cova ens va 
donar un recorregut total de 1512 
metres. 

A la mateixa zona d'lcod de los 
Vinos i aprofitant la nostra estada 
allí, realitzàrem una visita a la Cue
va del Viento. Segons ultimes dades 
té 10 km de recorregut I és la cova 
volcánica més Marga del món. 
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Jameo. Cueva de San Marcos. 

Cueva de San Marcos. 

Y 

El nostre segon objectiu a Tene
rife era a Las Cañadas del Teide i 
es tractava de la Cueva del Hielo. 
És una petita cavitai molt coneguda, 
assenyalada a totes les guies turís-
t iques de les ¡lies. Es troba situa
da a 3400 m, prop del refugi d'Alta
vista, carni del pie del Teide. La se
va localització és molt senzilla ja 
que el carni és senyalitzat. Per al 
seu accés hi ha una escala metàl
lica a l'entrada i el seu nom li ve 
donat per la presencia de gel en el 
seu interior, durant tot l'any. També 
es van localitzar tres cavitats mes 
situades prop del circ de Las Caña
das, que no varen poder ser explo-
rades per falta de temps. 

Més tard ens desplagàrem a l'illa 
d'EI Hierro. Aquesta és la més occi
dental i la més petita de totes les 
I. Canàries. Té 278 km 2 , és de forma 
més o menys triangular i una pobla
d o de 7.000 habitants, deis quals 
5.000 viuen a la capital, Valverde. 
El centre de l'illa està ocupat per 
un alt planell, i la màxima algada 
correspon al Malpaso (1501 m ) . En 
general l'aspecte és abrupte I mun-
tanyós, amb cingleres que cauen 
cap al mar, excepte a la zona d'EI 
Golfo. 

Les nostres activitats en aquesta 
illa es van centrar en el petit poblé 
de pescadors de La Restinga, situat 
al sud de l'il la, on es troba la Cueva 
de Don Justo. 

Es tracta d'una cova laberíntica 
situada a uns 2 km abans d'arribar 
al poblé. Consta d'una sèrie de «tubs 
de lava» entrellagats. D'aquesta co
va, de més de 5 km de recorregut, 
f ins ara només va poder ser topo-
grafiat prop d'un qui lòmetre, donada 
la complexitat d'aquesta i a causa 
de la forta calor, tant de dia com de 
nít, que ens va fer marxar de l'illa 
abans d'hora. 

També s' inclou aquesta cavitat, 
des del punt de vista genètic.en el 
mateix t ipus de la Cueva de San 
Marcos. 

En el camp morfogenètic, es van 
dur a terme observacions per tal de 
corroborar tesis ja existents, així 
com noves dades interessants so

bre aquests t ipus de cavitats, que 
serán donades a conéixer en poste
riors notes, actualment en prepa
rado. 

Des d'aquestes ratlles volem dei-
xar constancia del gran camp que 
resta per recorrer en aquests t ipus 
de cavitats i que el tenim, encara 
que una mica lluny, dins el país. 
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Sant Joan de l'Erm 
Inauguraciô de les instal.lacions del 
Xalet-refugi de La Basseta. 19 Desembre 1976 
per Agusti Jolis 

Xalet-Refugi al Pia de la Basseta, dalt de 

la vali de Castellbò. y 

Avui és dia de festa a Sant Joan 
de l'Erm, perquè, joves i vétérans, 
esquiadors del Centre, es reuneixen 
en aquest beli paratge, on es troba 
la moderna ermita de Sant Joan de 
l'Erm, per a celebrar la inauguraciô 
de les importants obres d'estructu-
ra, arranjament de serveis i mobi
liari del xalet-refugi de la Basseta, 
que l'entitat local de la Vali i Vila de 
Castellbò, ha cedit al Centre per un 
termini de 15 anys. 

ICONA ha collaborât eficaçment 
en les obres de millora efectuades, 
i les realitzades pel Centre han re
présentât un gran esforç financer, 
però es tracta d'una inversió espor-
t ivament rendible, ja que el nostres 
socis, i tots els esquiadors afeccio-
nats a la modalitat de l'esquî nòrdic, 
salts i passeig troben en aquest Hoc 
unes condicions i ambients unies, 
apartats de les populoses pistes de 
descens, preparades adequadament, 

i plenes d'esquiadors que contínua-
ment son abocats a les seves altu-
res pels mitjans mecánics de teles-
quís i telecadires. 

Sant Joan de l'Erm, al coll de la 
la Basseda, és un paratge de silen-
c i , a 1.680 m. d'algária, en plena ca
rena coberta de boscos i prats, i 
d'una xarxa de camins forestáis, que 
faci l i ten la práctica de Tesqui de 
muntanya i de Tesqui de fons en 
llargs recorreguts de 10 a 20 kms, 
amb desnivells que no arriben a 200 
metres, malgrat la Margada del re-
corregut. 

Els lleugers i afuetats esquís de 
fons permeten una agil i tat i rapide-
sa de marxa que sorprén els que 
s'inicien en aquesta modalitat de 
curses d'esquí que entre bosc, se-
gueix les ondulacions del terreny 
amb el qual se sent identif icat, per
qué el sent, el viu i l'admira avivant 
l 'esperit de Texcursionista munta-

nyenc, que és el que en realitat s'hi 
troba plenament identi lcat. 

Els nostres peoners, que el 1908 
crearen la Secció d'Esports de Mun
tanya, es Mangaren a Texploració 
deis país en pie hivern, amb els es
quís ais peus. I homes com Pau Ba-
dia, Soler-Coll, Estasen, Guilera, To-
rent i tants d'altres descobrifen les 
grans possibil i tats d'aquest estri 
meravellós que és Tesqui. Sorgiren 
La Molina i tota la munió actual d'es-
tacions d'esquí on el descens en les 
seves diferents modalitats ha acon-
seguit la gran popularitat actual; 
pero alhora, fora de les pistes pre
parades, els esquiadors cerquen la 
muntanya i els cims i també les 
grans planures, per a emular Tesqui 
nórdic, primera modalitat que Tho-
me descobrí, per recorrer les grans 
distancies entre boscos, taiga i tun
dra. 

Aquí, al coll de la Basseta, grá-
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Sortida d'una de les proves d'esqui de 

fons que se celebren a les pistes prope

res al Pia de la Bassera. • 

cíes a la construcció forestal del 
Refugi i a la nova ermita de Sant 
Joan de l'Erm, uns entusiastes es
quiadora de la nostra Secció d'Es-
quí, comprengueren les possibilitats 
d'aquest Hoc, on l'hivern 1968-69 
es posa en funcionament el xalet, 
ates amb els indispensables servéis 
i es portaren a terme les primeres 
curses oficiáis. 

Campionat de Catalunya de gran 
fons (23 de febrer de 1969). 

V Campionat de Barcelona d'es-
quí (16 de marc 1969). 

Campionat de Cataunya de Re
líeos 3 x 10 qm. (23 de marc 1969). 

Campionat Social del C.E.C. (4 
maig 1969). 

Aqüestes primeres proves oficiáis 
donen idea de l'éxit i del suport so
cial i federatlu. 

Pelj juny del 1969 es redacta una 
¡mportant memoria - informe sobre 
aquest futur centre d'esquí nórdic, 
obert amb tantes esperances, al qual 
s'lnclogueren mapes, fotos I croquis 
i que fou lliurat a les federacions 
catalana i espanyola d'esquí, dema-
nant ajut i coHaboració per tal d'a-
conseguir els objectius previstos. 

L'entusiasta grup promotor, acon-
seguí el mes gran éxit amb l'orga-

nltzació, l'any 1971, del Campionat 
d'Espanya d'Esquí Nòrdic, donant a 
conèixer a tot el país aquest pa-
ratge. 

Ara, però, és una realitat concre
ta. El Centre n'és ¡'administrador I 
responsable per un llarg période de 
quinze anys, prorrogables, i per 
aquest motiu s'han reunit, en la fes
ta d'avui, socis i directius i autori-
tats locáis, per a festejar Tesdeve-
niment i comprovar la bona marxa 
de les ¡nstaNacions, cuina i servéis, 
atesos amb gran eficacia per en Jor-
di Masana, home jove i muntanyenc 
que conelx els afers i les ¡Husions 
de la gent que puja a les munta-
nyes. 

Els présidents Lluís Puntís i Agus-
tí Bou présents a l'acte, simbolitza-
ren una cursa de relleus, ja que es 
tracta del primer acte social en qué 
Lluís Puntís, elegit président del 
Centre el mes passât, pren la torxa 
de mans d'Agustí Bou, per a seguir 
la llarga cursa de relleus de la vida 
ja centenaria del Centre, i que aquí, 
a Sant Joan de l'Erm, emprèn una 
nova empenta enmig de la cordial, 
entusiasta i ¡Husionada etapa que 
s'obre davant nostre, I que simbo-
litzen aqüestes pistes amables, do
nant un franc accès devers dilatats 
horltzons socials, com ho son en 
l'aspecte esportlu els horitzons 
oberts i lluminosos de Tesqui nòr
dic, a Sant Joan de TErm. 
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La desviació dels absis en 
temples pre-romànics 
i romànics 
per Joan Rais 

L'esg/es/o/a de Sant Marcel de Flaca, a 

Serdinya (Conflent). Detall de l'absis I 

l'espadanya. • 

Planta de l'església de Santa María de 

Taüll, segons el Cataleg-Guia del Museu 

d'Art de Catalunya, • • 

En un Hoc o altre hem lleglt algu
na vegada que les deformacions 
dels plans dels temples eren causa-
des per la manca de perfecció en 
llur construcció, essent com eren 
sovint erigits per simple devoció 
popular. Sense dubte això és cert 
en edificacions religiöses populars. 

Malgrat tot , si ens referim ais ab
sis, la cosa varia. De temps enea, he 
anat observant, en gairebé tots els 
temples pre-romànics d'aliò que po-
driem anomenar la Catalunya caro
lingia, que Murs absis son desviats, 
eis uns mes que d'altres, vers el 
nord o vers el sud, encara que les 
naus corresponents siguin rectan
gles perfectes. I em cal afegir que 
en eis casos clars de deformacions 
en Murs bases, com s'esdevé en el 
temple de Santa Maria de Taüll (se
gle XI I ) , els constructors volgue-
ren continuar la tradició d'inclina-
ció de les capçaleres. 

També és possible de trobar ben 
vistent aquesta anormalitat o imper-
fecció en temples romànics f ins al 
segle XII , les construccions dels 
quais son traçades amb cura i arqui-
tectònicament ben concebudes, com 
és ara el cas de Sant Romà de Co-
miols. 

Tot el que us die va contribuir a 
fer-me pensar que no era pas casual 
aquella irregularitat de simetria dels 
presbiteris en relació amb la ñau, i 
que potser, de la mateixa manera 
que l'orlentació Ilevant-ponent de les 
esglésies d'aquella època davallava 
d'una norma imperant, també era 
possible de trobar un signi f icai pro-
pi en la desviació de les bases de 
les capçaleres. Calia, dones, rebut-
jar una idea d' imperfecció en la 
construcció. 

Procedint amb lògica, mes enda-
vant vaig pensar que el fet que en 
un temple existeixi una capçalera i 
al costai oposat al peu, ens hauria 
de suggerir tot seguit una compara
do o figuració del cos del Cr ist cru-
cificat, amb el seu cap inclinât re
présentât per la desviació material 
dels presbiteris. 

Aquest costum, observança o tra
dició s'hauria practicat, vista l'obra 

Santa Mana de Taull 
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Vidreres (La Se/va) 

9,35 ! 

St. Marcel de Flaca 
Serdlnyê {confient) 
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St. Andreu de Pujol Melos 
Navés (Solsonès) 

Sta. Creu de C.Palau 

existent, des del segle VI flns al XII , 
per bé que en molta decadencia en 
l'època romànica. És curios de re
marcar que la fradicio es presenta 
solament en l'area abans dita de la 
Catalunya carolingia. Per la meva 
banda, no n'he pas trobat altres mos-

tres similars fora del dlt terr i tor i . 
N'he trobat, però, una a Sui'ssa i 
una altra a Alemanya. 

Malgrat que el convenciment de 
la veri tat d'aquestes meves inter-
pretacions m'havia guanyat, haig de 
confessar que sentia que em man

cava algún fet que em pogués de
mostrar, sense possibl l i tat de dub-
te, que la meva tesi tenia una base 
real. I així, un cert dia, en una de 
les meves sovintejades visi tes ais 
temples mes fora de petja, vaig to
par el de Santa Fe del Mas Soler 
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St. Bartomeu de С. Bou de Baix 
Amer (La Selva) 
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Finestra pre-romànica que es pot veure a 

t'absis de l'esglesiola de St. Esteve de 

Tubau. T 

que em confirmava les suposicions 
descrltes. Vist el pla que en valg 
aixecar, segons el meu costum, hom 
pot apreciar clarament que l'arqui-
tecte o constructor, no volent des-
fer la simetría extern de l'església 
amb la desviació deis murs de la 
capçalera, i no volent deseixir-se 
d'uns canons tradicionals en aque-
lles dates, va decidir de fer-ho a 1 'in
terior del presblter i , donant diferent 
gruix als murs. A Sant Pere de Bur-
gal, al cap d'uns segles (segle XI ) , 
un altre constructor va repetir la ma-
telxa idea. També em permetia d'ar-
gumentar que, sensé intenciô expo-
sada, l'home s'hauria pogut ben es-
talviar de construir un presbiteri de 
la manera complexa corn ho va fer. 
He de fer constar també que ja en 
época románica, aquesta desviació 
de les capçaleres quedava redu'ida, 

en molts casos, a la minima expres-
sió, ja que només s'insinuava en el 
pia frontal del presbiter i . 

Com a nota f inal, haig de dir que 
en cap dels presbiteris pre-romànics 
ultrapassats, dels quais conec molt 
pocs exemples (Sant Joan Salerm, 
Sant Jeroni de Vida, Sant Mo i , Sant 
Miquel de Sornià, Fitor i, possible
ment també, Sant Poi de Mar ) , no 
es presenta el cas de desviació des-
cr i t , fora del de Can Genovés (Em-
pordà), que vaig descobrir fa poc, i 
quai es desvia vers el sud. 

Heus aci alguns dels temples amb 
els absis desviats: 

Pre-romànics amb absis de planta 
rectangular o trapezoidal: Sant An-
dreu de Pujol Melos (Navés), Solso-
nès; Sant Carcel de Flaçà (Serdi-
nyà), Confient; Sant Crlstòfol de Ca-
bri ls (Cabri ls) , Maresme; Sant Pere 

de Serrallonga (Borredà), Berguedà; 
can Sanromà (Castellnou de Basse-
Ila), A l t Urgel l ; Santa Margarida 
d'Empûries (l 'Escala), A l t Empordà; 
Sant Esteve de can Tubau (Borre
dà), Berguedà; Sant Mart i de Vall-
mala (Vi lamaniscle), A l t Empordà; 
Sant A lb i del Pia de Fitor (Salses), 
Rosselló; Sant Julia (Sant Mor i ) , 
Alt Empordà; Sant Vicenç de Foix 
(Ol ius) ; Solsonès; Sant Fruités de 
Quadres (Gurb) , Osona; Santa Se-
culina de Caulés (Vidreres), la Sel
va; Sant Andreu de Montor io l , Ros
selló; Santa Fe del Mas Soler (no
més el presbiteri) (Sant Cl iment 
Sescebes), Al t Empordà. 

Pre-romànics amb absis de planta 
de ferradura: Santa Maria del Freixe 
(Mieres) , la Garrotxa; Sant Romà 
de Brunyola (Brunyola), la Selva; 
Santa Maria de Bell-lloc d'Aro (San
ta Cristina d 'Aro) , Baix Empordà; 
Sant Bartomeu de can Pol de Baix 
(Amer ) , la Selva. 

Romanics amb absis de planta se
mi-circular: Sant Joan de la Mun-
tanya (Pontons), A l t Penedès; Vi-
lamarics (Monistrol de Montserrat ) , 
Bages; Santa Eulàlia (Estaon), Pa-
llars Sobirà; Sant Pere de Madrona 
(Pinell de Solsonès), Solsonès; 
Montsonis (Artesa de Segre), la No-
guera; Santa Maria de Taûll (Barrue-
ra) , Alta Ribagorça; Sant Cristòfol 
de Castellbell (Castel lbell i el Vi
lar) , Bages; Sant Romà de Comiols 
(Anya), la Noguera; Sant Miquel de 
Cavallera (absis rectangular possi
blement del s. XIII) (Camprodon), 
Ripollès. 

Romanics amb absis de planta se
mi-circular normals, només amb la 
desviació visible als plans frontals 
dels presbiter is: Sant Pere de Bur-
gal (Escalo), Pallars Sobirà; Sant 
Cl iment de Taûll (Barruera), A l t Ri
bagorça; Sant Miquel d'Engolasters 
(Encamp), Andorra; Santa Maria del 
Bruc (el Bruc), Anoia; Santa Pau 
d'Esterri de Cardós (Esterri de Car-
dós), Al ta Ribagorça; Sant Cristò
fol de Toses (Toses), Ripollès; 
Sant Jaume Sesoliveres (Igualada), 
Anoia. 
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Josep Tarradellas, President de la Gene

ralität de Catalunya, examina la medalla 

del Centenari que lì fou lliurada durant 

la visita dels dirigents del Centre Excur

sionista de Catalunya. • 

croia i del centre 
a c u r a d e M o d e s t M o n t l l e ó 

T R O B A D A A PERPINYÀ 

El dia 28 de febrer, el nostre prési
dent, Lluis Puntis, es traslladà a. Per-
pinyà, acompanyat d'alguns membres 
de la junta de l'entitat, per tal de te
nir una reunió amb l'honorable Presi
dent de la Generalität de Catalunya, 
senyor Josep Tarradellas i Joan, fet 
que coronava tota una comunicació 
epistolar encetada per l'agost del 1975, 
en anunciar-li la junta anterior el Cen-
tenari del Centre, gest que el Presi
dent va agrair tot seguit, mitjançant un 
comissionat, amb especial afecte per 
haver estât soci del Centre durant 
molts anys i també, així va voler fer-
ho constar, per haver estât la primera 
entitat cultural i esportiva que se li 
adreçava de forma oficial. La nostra 
efemérides el va complaure i demos
tré interés a poder dialogar amb la 
junta del Centre. S'han intercanviat 
durant aquests anys algunes lletres. 
en una de les quals es va preveure 
una reunió a Toluges l'any passât amb 
motiu de la Pau i Treva del Senyor. 
A última hora, pero, el senyor Tarra
dellas va anunciar que no hi podria 
assistir, i l'entrevista fou ajornada per 
a millor ocasió. 

El mes de febrer. i per raons politi
ques, el senyor Tarradellas es va tras-
Hadar a Perpinyà i, en tenir-lo tan 
a prop, es va considerar l'avinentesa i 
la junta decidí d'anar-hi. 

La reunió fou acollidora i plena de 
bonhomia, una conversa entre amics, i 

com sempre s'esdevé quan es parla 
amb una persona que ha estat fora 
de la patria molts anys, es recordaren 
fets pretèrits que. no obstant la llu-
nyania. no havien perdut Tintares, i no 
cal dir que s'interessa vivament pel 
desenvolupament de la nostra entitat, 
fent-ho també per tot I ambit excursio
nista en general. El senyor Tarradellas 
va donar demostracions de trobar-se 
associai amb els temes muntanyencs, 
illustrant la seva conversa amb pagi
nes viscudes i anècdotes, que donaren 
a la reunió un accent atractiu. 

Va prometre que en justa correspon
dencia per la notificado del Centenari 

en el seu dia, tal com hem dit, si arri
ba a poder venir a Barcelona, la pri
mera visita oficial que farà, será al 
nostre Centre. El senyor Puntis li féu 
lliurament de la medalla del Centenar), 
de diverses publicacions nostres, d'u-
nes reproduccions dels nostres butlle-
tins relacionats amb la seva vida ac
tiva a la nostra entitat, així com foto
copia de la butlleta d'alta, que va tenir 
Hoc el marc del 1918, i carpeta de 
goigs. ofrena de la secció de Ciències 
i Arts, on figuren els goigs de Santa 
Maria de Cervello, entronizada preci-
sament al poblé on va néixer. 

Abans de finir la conversa, va voler 
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Josep Tarradellas. acompanyat de Lluis 

Puntls i altres membres de la Junta 

Directiva del Centre que van visitar-lo a 

Perpinyà. • 

signar una nova proposta de soci, con
tinuadora d'aquella, per la quai cosa 
el seu nou carnet de soci conservara 
la mateixa numerado. 

Amb una forta abracada a cadascun 
dels membres de la junta, especial-
ment al company Civís, per haver col-
locat l'ensenya de la pàtria a cims que 
han donat gloria a l'excursionisme cá
tala, va acomiadar-se de tots amb una 
expressió prou optimista. Fins aviat! 

Flor de vent folk 

Amb aquest titol, a la Sala d'Actes 
del Centre, es presenta el darrer 17 
de febrer la projecció homenatge a la 
memoria d'en Joan Enric Farreny i 
Sistac. 

L'organització d'aquest acte estigué 
a carree del nostre C.A.D.E. La pre
sentado fou feta pels amies d'en Joan 
Enric, membres del Centre Excursionis
ta de Lleida. 

Durant la primera part de la projec
ció se'ns va oferir una inoblidable sé
rie de visions d'en Joan Enric, durant 
les sèves excursions i escalades. La 
música de fons i l'encert dels passat-
ges escollits de la seva obra poética 
ens van mostrar el seu vessant d'ho
me profund i sincer davant les munta-
nyes I els homes. 

A la segona part, noves transparèn-
cies, ara en forma de resum-crônlca, de 
les millors escalades realitzades pel 
desaparegut company, a Terradets, Ca-
marasa, Riglos, Montserrat, Pirineu, 

Pics d'Europa I Alps. Els comentaris 
de viva veu eren de dos dels seus ha 
bituals companys de cordada, Jordi Vi
dal i Antoni Aragon. 

A la fi de la projecció, hom va sor
tir molt impressionat i encara mes 
conscient de la breu però fecunda tra-
jectòria seguida per en Joan Enric Far
reny. Crée que el poema repartit en
tre els assistents a la projecció ens 
pot fer reflexionar i conèixer una mica 
mes com era eli i el seu mon: 

I les llàgrimes esdevenen saxifragues 
quan ens estimen passât l'abril, 
enmig de valérianes florides 
i mais pensaments escapçats. 
Com si ens volguéssim acabar l'aigua 

[d'un glop 
I els pits fossin vèrtex geodèslcs 
0 la Sissi s'esvalotés sensé raó. 
Que diria la velia Elionor 
si ens veia descalços pel sorral 
1 amb un pom de tulipes als ulls? 

Joan Enric Farreny i Sistac 

Expedició Mataró a l'Hindu Kush 
«Wakhan 76» 

El darrer dia 24 de febrer, a la Sala 
d'Actes del Centre es presenta la pro
jecció de transparèneies de l'Epedició 
Mataró a l'Hlndu|-Kush (Wakhan 76). 
La presentaci estigué a càrrec d'An
toni Sors, cap d'aquesta expedició 
lleugera a les muntanyes de l'Afga-
nistan. 

La nit de l'estrena, la projecció no 

va èsser massa reeixida. Diversos In
cidents i accidents la varen deslluir. 
La fotografia en Unies gênerais va re
sultar up xic fosca. La música no va 
estar tampoc a l'altura, principalment 
en l'aspecte de sincronizado amb la 
veu. Els comentaris fets en viu pel 
propi Antoni Sors van èsser molt cor
rectes i aguts en comentar alguns as-
pectes de la vida a l'Afganistan o les 
anecdotes al camp base. En general 
va donar una visió de conjunt d'aliò 
que és una expedició a un pais com 
l'Afganistan i mes concretament a la 
zona, encara avui enigmàtica, del cor
redor del Wakhan. 

Les dificultats viscudes des de l'ar-
ribada a París on varen romandre set 
dies en espera de l'avió que els du-
gués fins a Kabul, l'esperà per acon
seguir el permis per a escalar el Nos-
haq (7492 m), els difícils camins i 
carreteres, per anomenar-les d'alguna 
manera, que varen haver de travessar 
fins a arribar a KAZI DEH, final del 
carni per a vehicles i principi de la 
marxa d'aproximació. Després les tra
dic ional vagues dels portadors I, de 
fet, tot l'itinerari fins al peu del seu 
objectlu. Tot va èsser vençut per la 
¡Musió d'aquestg quatre mataronìns 
per aconseguir un dm de set mil mè
tres, empresa que ells dediquen espe-
cialment als companys de l'Agrupació 
Científico-Excursionista, qut tant els va 
ajudar. 

El bagatge total utilitzat per a aques
ta expedició va èsser de 160 qnilos 
(uns 40 per persona). La projecció ens 
planteja d'alguna manera si aquest 
sera el futur de l'alpinisme, amb uns 
mínims necessaris i amb gent amb 
prou experiencia per a poder assolir 
amb exit els objectius escollits. 

Flnalment, volem aprofitar aquesta 
nota per a felicitar els amies de l'A
grupació per l'èxit aconseguit amb uns 
mitjans tan justos, i que demostren 
una vegada mes la qualitat alpinista 
dels seus membres i, en definitiva, de 
l'alpinisme català. 

Operació Ouètxua 76 

Dins el IV Cicle de Projeccions d'Al
pinisme Internacional, organltzat per 
la Secció de Muntanya, va tenir Hoc 
el darrer 27 de gêner, a la Sala d'Ac
tes del Centre, la projecció de les 
transparèneies obtingudes durant l'O-
peració Ouètxua 76. 
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Els comentaris d'aquesta projecció 
varen èsser reaMtzats en directe pels 
alpinistes Ramon Bramona i Joan Mas
sons. 

Abans d'iniciar la projecció, en Ra
mon Bramona, cap de l'operació, ens 
va fer una petita presentació, en la 
qual va exposar el naixament de la 
idea dañar al Perú amb un equip tan 
lleuger com el d'aquesta ocasió- tres 
components i un pareli d'elements del 
país. 

La versió presentada diferí una mica 
de la projectada el dia de la seva pre
sentació a Barcelona (Institució Cul
tural de la Salle, 11-XI-76), on vàrem 
poder observar a més de les transpa
rentes un petit reportatge filmât en 
«super 8» que s'anava intercalant du
rant la projecció. Personalment crée 
que amb la nova reestructurado de la 
conferencia el résultat final és encara 
més encertat, ja que en conjunt sha 
guanyat en coherencia i homogeneïtat, 
resultant-ne, en definitiva, molt millo-
rat el conjunt, principalment per la 
igualtat de condicions de Hum, cosa 
que no passava abans entre film i 
transparencia. 

Remarcaríem d'aquesta projecció 
l'aspecte senzill i encertat deis co
mentaris, fets de forma espontània, a 
f¡ i efecte que arribessin a tothom i 
que s'ajustaven sempre al tipus d'audi
tori. 

Fotogràficament la projecció té una 
qualitat molt estimable, destacant-ne 
potser els primers termes, d'un excel
lent detall, cosa que ens permet fruir 
d'una visió quasi completa d'una de 
les zones més insolites de la Cordi
llera Blanca, amb el Mac que en tanca 
l'entrada natural, llarg d'uns 4 quilò-
metres i que ha d'ésser travessat amb 
embarcado. 

S'incloïa una cronologia de les ex-
pedicions catalanes realitzades a la 
Serralada Blanca, que ens anava intro-
duint en l'ambient andi viscut pels 
expedicionaris Bramona, Massons (U. 
E. C.) i Arias. 

Les ascensions foren al Nevado de 
Caraz, 6025 mètres, a la Punta Quèt-
xua (5800 mètres), verge fins alesho-
res, i al Pisco Oest (5720 mètres), 
totes en condicions climatològiques 
exceHents. No fou aixi la neu que al 
llarg de la projecció va mostrar la difi-
cultat que els presentava la progres-
sió, aíxí com el períll en cas de caigu-
da d'alguns dels components. 

Referiren també el retorn de l'as-

censió al Pisco Oest, amb la desagra
dable noticia del fatal accident sofert 
pels alpinistes nord-americans Curry J. 
Slaymaker i Michael J. Rourke, grans 
collaboradors de totes les expedicions 
a la Serralada Blanca, que intentaven 
l'ascensíó al Nevado Grande de Paron 
(5650 mètres). Una caiguda de més 
de tres cents mètres va ser la causa 
del desenllaç mortal d'aquests dos 
homes, afincats a Huaraz i que tant 
feien en bé de l'andinisme. L'alegria 
de les ascensions aconseguides queda 
en segon terme, i el poc temps que 
resta disponible es dedica ais treballs 
de rescat, conjuntament amb gent del 
país i un grup israelita. L'embarcació 
pneumàtica dels nostres companys féu 
un gran servei en el trasllat de mate
rial i gent d'un costat a l'altre del 
Ilac. Résultats infructuosos determina
ren que per sempre més els amics 
Curry i Michael reposin en el gel per-
petu de la Cordillera Blanca-

L'interès de la projecció fou molt 
ajustât a la realitat que ens acostà 
tots a les experiències viscudes du
rant I Operado Quètxua 76. 

Expedido Mataró-Alaska 75 

A la sala d'Actes del nostre estatge 
social, el passât 3 de marc, va tenir 
Hoc la projecció del reportatge obtin-
gut en el transcurs de l'expedició Ma-
taró-Alaska-75. 

La presentació fou a carree de Joa-
quim Guixà, cap d'aquesta expedido. 
El sistema adoptât per a la projecció 
va èsser el de dos projectors, amb una 
sola imatge que anava canviant perfec-
tament amb fosos encadenats. Els co
mentaris i música eren gravats i po-
dem dir que l'estil va èsser molt na
tural. Ara bé, aquest to informai pot
ser fa que els comentaris arribin bé 
a tota mena de publics. 

La fotografia ha estât ben resolta 
amb un acurat tractament. Cal desta
car que durant la projecció se'ns ex
plica tota una sèrie de détails molt in
téressants, com és el material emprat 
per realitzar l'ascensió, etc. Aquest de
tall se'ns mostra amb exceHents fo
tografíes que resulten molt adíents ais 
comentaris tècnìcs. 

També vam poder conèixer els dé
tails de l'atac final al cim del Mac Kin-
ley, on per tres itineraris diferents, 
cinc dels set participants, pogueren as-
solir aquest beli dm. 

A la fi de la projecció s'establi un 

animât colloqui, en el quai hom va fer 
tota mena de preguntes sobre aquesta 
zona i la possibilitat d'assolir cims 
amb esquís en Hoc de fer-ho amb les 
raquetes emprades i que són Teina 
habitual en aquesta zona. 

Quim Guixà va resultar un excellent 
mantenidor del colloqui i amb les sè
ves respostes va animar la participa
do de tots els assistents. Realment 
tots vàrem sortir satisfets d'aquesta 
projecció, de la qual destaquem el tre-
ball d'un equip d'alpinistes mataronins, 
membres de l'Agrupació Científico-Ex
cursionista, que sense cap subvenció 
oficial realitzà aquesta costosa expedi
do a les muntanyes d'Alaska, aconse-
guínt la primera ascensió catalana al 
Mont Mac Kinley, de 6235 m. 

Chopicalqui 6000 

La nit del darrer 10 de marc es 
projectà a la Sala d'Actes el film «Cho
picalqui 6000». 

El nostre consoci Jordi Pons va fer 
la presentació del film, que recull l'ac-
tivítat desenvolupada a la Quebrada 
Llanganuco (Cordillera Bianca), on un 
grup d'amics de diferents entitats ex-
cursionistes intenta l'ascensió al Cho
picalqui (6400 mts.). 

Abans de comencar la projecció, 
Jordi Pons va fer una mica d'història 
del que havia estât aquesta expedició 
ais Andes del Perú, i ens recordà com 
havia canviat el pais des de la pri
mera expedició de l'Estat espanyol, 
l'any 1961, quan junt amb els amìcs 
J. M. Anglada i F Guillamon varen rea
litzar per primera vegada la difícil as
censió de l'Huascaran Sud (6768 mts.) 
per l'aresta N.E. Féu també un petit re
cord de Pedro Acuña i les victimes 
del terratrèmol que l'any 70 va des
truir la ciutat de Yungay. 

En Jordi va fer una mica d'explica-
ció del primer film, «Machu Pichu i el 
Cuzco», que va precedir la projecció 
de «Chopicalqui 6000». En aquest pri
mer documental veiem la vida al Perú 
i les singulars belleses de la ciutat de 
Cuzco i de la clutadella de Machu 
Pichu. 

Els comentaris, clars i precisos, fo
ren oferts al seu moment, cosa que 
agraïm i felicitem, a més de la qua
litat de les Imatges. 

La zona escollida és una de les més 
belles de tots els Andes peruans. 
Llàstima que les fortes nevades van 
deixar la zona gairebé impracticable. 
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Les costes de Groentandia vistes des de 

t"'INO", vaixell en que es trasiladà a 

aquelles terres una part de l'equip alpl-

nistic de l'expediciô. • 

Quan tôt just restaven quatre-cents 
mètres finals varen haver d'abandonar 
l'ascensió, ja que l'altre temps, el f i-
sic, havla tocat la seva fi i tôt estava 
contractât per al retorn, camions, 
avions, hôtels, etc. 

«Chopicalqui 6000» és una peHicula 
que no es pot perdre cap bon aficio-
nat al cinema de muntanya. 

Enhorabona als «cameramen» Josep 
Lluis Belles, Ángel Casanoves i Jordi 
Pons, aixi corn a la resta de l'equip: 
Joan Coll. Lluís Martagón i Marcel Uri-
giien, que si bé aquest cop no varen 
poder assolir el cim, han assolit unes 
altres cotes que sovint son mes di-
fícils: la divulgado d'un país i les sè
ves muntanyes, en aquest cas el Pe
rú, que ara ofereixen a tôt Catalunya. 

PeHícules d'esqui de muntanya 

La Sala d'Actes del Centre aplegà, el 
passât 17 de marc, un bon nombre d'a-
ficionats al cinema de muntanya en-
torn deis tres films realitzats pel Com
pany Enric Font i Lloret, que els pre-
sentava en una sessió organitzada per 
la secció de Fotografía. 

En primer Hoc va ésser projectat el 
film «Trilogía Pirinenca», realitzat en 
unes sortides d'esqui de muntanya or-
ganítzades per la Secció de Muntanya. 
El résultat de l'experiència és un do
cumentai on se'ns mostren els retalls 
dels passatges mes atractius i caracté
risées de tres ascensions tan signifi
catives corn: l'Aneto, Posets i Vigne-
male. 

El segon film présentât, «Gran Com-
bin», fou realitzat com a cloenda d'una 
temporada d'esqui amb l'ascensió a 
aquell cim alpi de 4.314 m, situât en 
un marc incomparable entre el Mont 
Rosa i el Mont Blanc. De la fotografía, 
molt aconseguida, en remarquem uns 
magnifies contrallums- que ajuden l'es-
pectador a viure l'ambient d'aquella 
ascensió. 

El tercer, «Alta Ruta de la Vanoise», 
ens relata un llarg itinerari d'esqui per 
una regió de singular bellesa. Al llarg 
del film podem apreciar els canvis de 
temps i de neu. cosa lógica en una 
travessia llarga com la realitzada per 
aquest grup, a través de diverses valls. 

Els comentaris ais tres films han es
tât tractats molt correctament I en di
recte, i acompanyats per una música 
molt encertada. Els títols també força 
reeixits. Esperem Intéressais, dones, 

nous films de l'amie Font i creiem que 
mostres com aquesta contribueixen a 
que els nostres alpinistes es decidei-
xin a filmar Murs experièneies a mun
tanya. Cal potser afirmar que ens tro-
bem en un moment d'alça per a aquest 
neixent cinema català de muntanya, 
que no dubtem que en un futur comp-
tarà amb molts i entusiastes practi-
cants. 

Groenlàndia 76 

A les 10 del vespre del darrer 24 
de marc, a la Sala d'Actes, fou estre-
nat el film «Groenlànda 76», realitzat 
el darrer estiu durant l'expediciô del 
mateix nom a aquelles terres. 

Tingueren cura de la presentaci els 
amies Jordi Riera i Jordi Pons. El film 
va ésser présentât en dues parts, la 
primera purament nàutica, on se'ns 
mostra la travessia Vigo - Groenlàndia, 
realitzada al llarg de 31 dies, en un 
temps climatologie d'aliò mes advers 
que hom es pugui imaginar i amb molt 
rares ocasions per a veure el sol. Très 
tripulants varen realitzar aquest viat-
ge, amb un petit vaixell anomenat 
«Ino», propietat de Jordi Riera, el quai 
va ésser l'encarregat dels comentaris 
d'aquest aspecte nàutic com a patró 
del vaixell. La filmació d'una travessia 
com aquesta podria ésser monòtona 
per a l'espectador si no fos pels dife-
rents quadres i angles inédits cercats 
pel filmador. Això és plenament acon-

seguit amb moments prou simpàtics i 
significatius com el d'en Civis llegint 
l'«Avui» a l'arribada a Groenlàndia o les 
vistes excellents de les parets verti-
cals de les muntanyes abocades al mar 
amb la presencia de la senyera, una 
visió molt significativa de l'esperit dels 
tripulants. Podem assegurar que l'aco-
blament home-vaixell després de tants 
dies a mar va ésser perfecte. 

A la segona part, dedicada a la vida 
i costums de Groenlàndia i al vessant 
alpi de l'expediciô, la presentado i co
mentaris foren de l'amie Jordi Pons, 
que amb la seva habitual facilitât de 
paraula ens va contar els détails vis-
cuts des de l'arribada de l'«lno» a 
Groenlàndia i la posterior trobada amb 
la resta d'expedicionaris, sortits dies 
mes tard de Barcelona per via aèria. 

El temps nefast va reduir l'activitat 
alpinistica a l'ascensió d'un cim verge 
fins aleshores, l'«Alpatuc». assolit en 
condicions climatològiques dun'ssimes, 
car el terreny era completament cobert 
per una neu recent i perillosa que va 
fer extremar totes les precaucions, ja 
que malgrat que l'ascensió no era tèc-
nicament difícil si que ho foren les 
condicions del terreny. A la fi. l'arri
bada al cim compensa l'equip de tots 
els esforços realitzats. L'ascensió ser-
veix com a mostra que a muntanya no 
compta només la preparado física ¡ 
tècnica sino que, ben sovint, per acon
seguir l'objectiu proposât cal la ¡Musió 
i el cor posât a l'empresa. Després 
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d'aquesta ascensió, el mal temps de
cidí l'equip a iniciar el retorn. 

Del film, tècnicament excellent, en 
destaquem un muntatge intelligent I 
reeixit. Cal agrair la gentilesa de l'e
quip en presentar el film amb caire 
d'estrena informal, dins el IV Cicle de 
Projeccions d'Alpinisme Internacional. 
Per questions de selecció i muntatge, 
no eren llestos per a aquesta oportu-
nitat el titulatge ni la banda de so. 

Els comentaris, de «viva veu», i l'es-
collida música, passaren molt bé aques
ta primera prova de contacte amb el 
public. L'assistència, molt nombrosa, 
ens fa doldre que la nostre Sala no 
t ingui més cabuda per a actes com el 
présent. 

Recomanem francament aquest film a 
tots els aficionats i en felicitem els 
autors Jordi Pons, E m i I i Civis i Jordi 
Riera, que ens descobreixen la bellesa 
d'una aventura nàutico-alpinistica a 
Groenlàndia. 

Homenatge a Joan F. Cabestany 

El dissabte 26 de marc, la secció de 
Ciències i Arts va retre homenatge a 
Joan F. Cabestany amb motiu d'haver 
assolit els onze anys de presidencia de 
la secció, carree que deixà el desem-
bre passât a causa de la seva ocupa
do docent fora de Barcelona. 

La vetllada comencà la tarda d'a-
quell dissabte amb una dissertació 11-
lustrada amb diapositives, a carree de 
Tactual président, Josep M. a Garrut, 
sobre la geografia, els monuments, la 
vida i la cultura minoica. Un sopar de 
germanor reunia més tard, en un co-
negut restaurant proper al Centre, els 
membres de la junta i un grup d'amics. 
Lluís Puntis, président de l'entltat, que 
no pogué assistir a l'acte per trobar-se 
a Reus amb motiu del 75 aniversari 
de la Secció Excursionista del Centre 
de Lectura, delega el vice-president, 
Hilari Sanz, per asslstir-hi en nom seu 
i de la junta del Centre. 

A l'acabament de la vetllada, Josep 
M.* Garrut prengué la paraula per re
marcar l'obra de promoció de sortides 
a muntanya que, amb un interés cons
tant per la nostra historia, els nostres 
monuments i tradicions, dugué a terme 
Tanterior président, Joan F. Cabestany. 
Valora igualment la iniciativa deis cur-
sets d'art, projeccions de films i dia
positives sobre Tart en general, o les 
vetllades literàrles, l'incrément de la 
collecció de goigs de l'entitat, l'impuls 

constant a exposicions i, molt espe-
cialment, ais cursets anyals de gramá
tica catalana per a socis i familiars. El 
nou president exposa, finalment, el seu 
desig de continuar l'obra anterior amb 
totes les aportacions que calgui per a 
promocionar la tasca cultural que cons-
titueix la vocació d'aquesta secció i 
féu lliurament a Joan F. Cabestany, en 
recordança de la vetllada i de la seva 
obra, d'una reproducció de la «Venus 
de Barcelona» en bronze amb una de
dicatória significativa. 

Joan F. Cabestany, en agrair la dis-
tinció, promete que no deixaria de tre-
ballar en la mesura de les seves ac
tuals possibilitats en tot allò que la 
junta li demanés, car el seu arrelament 
a la secció és prou fort per a depen-
dre-se'n definitivament. 

cronica 

a c u r a d e M o d e s t M o n t i l e ó 

Nou estatge de la U.E.C. de Mataré 

El dia 8 de marc a les vuit del ves-
pre va tenir Hoc a Mataré la inaugura
do del nou estatge social de la Dele
gado de la Unió Excursionista de Ca
talunya, acte que va presidir el batlle 
de la ciutat senyor Sales, acompanyat 
del Président de la Delegado, senyor 
Andreu Canal, del président del Con
seil General, senyor Beltran, del prési
dent de la F.E.M., senyor Martínez Mas-
só i Delegat de Cultura de l'Ajunta-
ment de Mataró. Tots ells dirigiren 
parlaments al public assistent que om-
plia la nova Sala d'Actes, i el batlle, 
en cloure l'acte, va prometre la col-
laboració de l'Ajuntament, per tal com 
la tasca de l'entitat acreix el bon nom 
de la ciutat i a la vegada, sensé es-
forç, és propagat arreu de la pàtria 
amb un sentit cívic i patriôtic digne 
de persones que estimen la seva terra. 

Després dels parlaments, es visita
ren les diverses dependèneies del lo
cal social com son la Biblioteca, Sala 
de Juntes, Secretaria, Sala d'exposi-
cions, gimnàs, estatge d'esbarjo per a 
infants, de material, servéis, etc. Un 
edifici pensât, distribuït i exécutât per a 
facilitar millor la tasca i per a sentir-
s'hi ben de gust.jAcabà la Ivetllada amb 
un refrigeri que proporciona l'avinente-
sa de conversar amb vells amies que 
es poden trobar a muntanya o en actes 
tan importants com aquesta inaugura 
ció, que assoleix les inquietuds d'un 
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Una vista de la Roca Verda al Cadi. La 

via directa CADE és marcada amb punts. 

La llnia de trac indica un recorregut in

terior mentre que la de trac i punts 

correspon a una variant. y f 

grup d'excursionistes notables dins 
l'àmbit muntanyenc del país. 

En nom del nostre president Lluis 
Puntís, va assistir-hi el nostre consoci 
bibliotecari Modest Montlleó. 

Felicitem la U.E.C, de Mataró. En-
horabona, amics! 

Ha mort Philippe Gaussot 

Pocs catalans i, no cai dir, pocs es-
panyols coneixen aquest nom. Philippe 
Gaussot fou un home que a primers 
d'aquell fatidic 1939 ho deixà tot. Tot, 
familia, treball i estudis per ajudar els 
nombrosos refugiats que en gran mas
sa arribaven de l'altra banda del Piri-
neu Es lliurà a aquesta tasca en cor 
i ànima, malgrat la seva migrada sa-
lut, amb homes com Diesayde, Dupouy, 
Counu, etc. (Dupouy afusellat més tard 
per la Gestapo, Cornu trobat mort a 
un camp de concentraci precisament 
el mateix dia de l'entrada de les for-
ces amerìcanes). Aquests homes or
ganizaren un Comité d'Ajuda als Re
fugiats sense demanar-te el nom ni 
com pensaves. Ajudà amb vestimenta, 
mantés, colònies infantils, etc., i prin-
cipalment en la dura tasca de cercar 
famílies separades i escampades per 
tot Franga. 

Comenca la segona guerra mundial 
i aquests homes es Maneen a la resis
tencia amb aquella empenta i entusias
me que sois la joventut proporciona. 
Travessen fronteres perilloses i fan el 
que cal per la seva Patria. Philippe pas
sa també així per aquells dies els Pi-
rineus. Era un gran muntanyenc. 

Acabada la guerra s'installa a Cha-
monix i es dedica al perlodisme de 
muntanya i fa tota mena de literatura 
llibres de muntanya, de técnica d'esquí, 
contes per a infants, etc. 

L'any 1950 vingué a Barcelona a vi
sitar els seus amics catalans i entre 
els diferents recorreguts que va fer 
per la ciutat visita el Centre Excursio
nista de Catalunya i queda meravellat 
de la nostra entitat. 

Valguin aqüestes ratlles per a recor
dar el patriota, el muntanyenc i el gran 
amie. Descansi en pau. 

Josep Puigdefàbregues i Garriga 

cronica alpina 

a c u r a d e R i c a r d V i l a 

Vies d'escalada noves 

, . a R 9 

35 m 

35 m 
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CADI: Roca Ventó 

Via directa CADE, 

per J.G.Casoia,E.Margenat 

i n v i l a ( U O E j . i a a b s . el 
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Les agutíes de Travessany. La linia de 

punts situa la via CADE a l'esperò J. E. 

Farreny de la quarta águila. La creu indica 

i inici de la via Maryze i René Lalfranque 

a la tercera águila, realitzada el 30-8-76. 

• 

Gran Barcelona - Collserola (Tibidabo) 

«Conèixer la terra, començant pel 
turo més proper, per insignificant i 
bescantat que sigui». Frase de Josep 
M a Guillera, actualitzada de beli nou, 
tal com diu l'amie Xavier Coli, amb 
motiu de la reedició del full cartogra
fie recentment publicat per l'Editorial 
Alpina. 

El mapa compren el parc central de 
l'area metropolitana, entre els rius 
Besòs i Llobregat, amb el rosari de 
poblacions circumdants, Sant Feliu del 
Llobregat. Molins de Rei, el Papiol. 
Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola del 
Vallès. 

La guia o part descriptiva pròpia-
ment no ha variât en el seu intéres
sant contingut geografie (oro-hidrogra-
fia, clima, poblament, etc.) i historie; 
en canvi no ha estât aixi pel que 
respecta a la vegetado i al paisatge 
(zones que han estât atacades per 
l'home, mitjançant incendis o pel de-
teriorament degut a urbanitzacions 
clandestines, etc.). 

També ha variât la configurado ge
neral per les vies turistiques obertes 
o per obrir: les autopistes A-29 Bar-
celona-Sabadell-Terrassa, l'A-2 a Mo
lins de Rei, la futura B-30, tercer 
cinturò de Ronda, que aviat enllaçarà 
l'A-17 (a Franca) amb l'A-2 (a Tarra
gona/Valencia), flanquejada per l'en-
llaç vial «Mollet-el Papiol». S'ha pre-
vist també de rectificar la carretera 
1417 (Barcelona-l'Arrabassada-Sant Cu
gat) en alguns trams. 

En l'aspecte de transformado cal 
dir solament que un dels itineraris de 
la primera edició (Montcada-Font Pu-
denta-Font de Mitja Costa-Font del 
Ferro-Turó Blau) ha estât del tot su-
primit, a causa de la transformado 
dels llocs del recorregut, per la qual 
cosa ha quedat dilu'it del tot entre pe-
dreres, fabriques, autopista B-29, «po-
ligons» de poblament o industriáis, 
cementiri del nord, etc. 

Al mapa, no cai dir-ho, hi és repré
sentât tot aquest detall, i és un bon 
élément de judici, no sois per a les 
excursions matinals pel rodai, sino 
també per a l'estudi de la geografia 
econòmica del moment. 
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S O C I S i 

A M I C S DEL C E N T R E 

A J U D E U L A 

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

Compreu i feu comprar 

ELS RECORDS DEL CENTENARI 

MEDALLA COMMEMORATIVA 
o 

Medalla de 50 m / m de diamètre, 
obra de Josep Maria Subirachs. 
Preu: d'argent, 5.000 ptes.; de coure, 500 ptes. 

CENT ANYS D'OBRA COL.LECTIVA DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Llibre resum de 84 pagines, amb abundant d o c u m e n t a d o 
il . lustrativa i selecció d' important material documenta l , 
els quais consti tueixen la base del l l ibre. 
La real i tzació de l'obra és deguda a M a r g a C a r d o n a de Puntís 
Preu: 200 ptes. Socis i 2 5 0 ptes. N o Socis 

CARTELL 
Reproducció del dibuix original de 
Joan Miró, realitzat especialment 
amb motiu del centenari. De 52x69 c / m . 

Preu: 100 ptes. 

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

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

CENTENARI 

De venda a la Secretaria del Centre Excursionista de Catalunya 







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

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

Ref lex de to tes les ac t i v i ta ts i t o t s els aspec tes de la mun tanya i l ' e xcu rs i on i sme . 

La rev is ta M U N T A N Y A , ed i tada peí C e n t r e Excurs ion is ta de Ca ta lunya , ha guanya t una nova e tapa de 

s u p e r a d o , tant per la p r e s e n t a d o c o m peí con t l ngu t , c o m a f ru i t de i s e s f o r c o s d ' un t reba l l d 'equ ip . 

A r a , M U N T A N Y A , demana la c o l . l a b o r a d o de is seus l ec to rs per a una nova e tapa d 'expans ió , p e r q u é 

a c o n s e g u e i x i to ta la d i fus ió que es mere ix . 

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

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la conelxen. 

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

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

N o m 

ca r re r 

p o b l a d o 

num pis 

Se subsc r i u a la rev is ta M U N T A N Y A a par t i r del núm. 

quo ta anual de 450 pesse tes . (es t ranger : 600 pesse tes ) . 

C o b r a m e n t : 

Q gir pos ta l Signatura 

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

• c o m p t e c o r r e n t / l l i b r e t a d 'es ta lv is , segons 
au to r i t zac ió ad jun ta . 

(districte postal) 

, amb la 

Data 

Senyor Director de Banc 
Caixa 

Sucursal: Carrer: 
Població: 

num. 

Distingit senyor: 
Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu fer 

efectiu el rebut anual a la revista MUNTANYA, del Centre 
Excursionista de Catalunya, corresponent a la subscripció a 
nom de _ 
que viu a 

Població , amb carree al 
corrent núm. 

compte d - e s t a | v ¡ n ú m 

a nom de _ _ _ _ _ 
Ben atentament, 

Firma: 

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



E S P O R T S 

edelWeiss 
Q GRAN VIA, 519 

PARKING Telefon 253 31 04 

GRATUIT BARCELONA-15 



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 significai 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 antològics- dels nostres poetes i escriptors dedicáis 

al Centre. 



E l contingut del volum s'ha dividit en tres parts: textos deis escriptors, estudi historie sobre activitats artis

tiques del Centre i reproducció de les obres deis artistes plastics. 

Després duna introducció del Président del Centre, Agustí Bou, es reprodueixen una serie de textos i poèmes 

deis escriptors catalans — inédits o antolôgics — que han tingut a bé col-laborar en aquest homenatge. 

Aquests textos son de: 

Alavedra, Joan 
Espriu, Salvador 
Foix, J . V . 
Fuster, Joan 
Garcés, Tomàs 
Moli, Francese de B. 
Oliver, Joan (Pere Quart) 

Roig i Llop, Tomàs 
Sanchis i Guarner, Manel 
Torres, Estanislau 
Triadú, Joan 
Vallverdú, Josep 
Vila, Pau 

La segona part del llibre la constitueix un resum historie deis principáis esdeveniments culturáis promoguts 

pel Centre i de les diverses accions desenvolupades per tal de millorar el coneixement i la conservado del 

patrimoni artístic i cultural del nostre poblé. D'aquest breu assaig se n'ha ocupat Francese Miralles. 

Finalment, el llibre reprodueix l'obra que cada artista plástic 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, Caries Dorico, Eulalia Janer, Francese Fontbona, Francese Miralles, Glòria Picazo, Rosa 

Queralt, Rosa-Maria Subirana i Joan-Ramon Triado. Els artistes participants són: 

Abelló, Joan 
Ager, Roseli 
Aguadé, Carme 
Aguilar, Sergi 
Aguilar Moré, Ramon 
Alberti, Josep 
Alcoy, Eduard 
Aldomà, Artur 
Aleix, Montserrat 
Alumà, Jordi 
Amat, Josep 
Andreu Fresquet, Jordi 
Ansesa, Enric 
Argimon, Daniel 
Arranz Bravo - Bartolozzi 
Artigau, Francese 
Asensio, Teo 
Ayneto, Josep 
Badia, Sebastià 
Barnadas, Ramon 
Bea, Manuel 
Berniz, Pascual 
Beulas, Josep 
Blanch, Xavier 
Blasco, Sixte 
Bonet i Giné, Roma 
Bosch-Roger, Emili 
Braut, Encarnació 
Brotat, Joan 
Bruii, Josep Maria 
Bueno, Pascual 
Busom, Simó 
Busquets, Josep 
Cabané, Joaquim 
Capdevila, Manuel 
Carbó Berthold, Gustau 
Carbonell, Xavier 
Cardona Torrandell, Armand 

Casacuberta, Jordi 
Casademont, Francese d'A. 
Casaus, Jesús 
Castañeda, Emilia 
Clapera Maya, Joan 
Claret, Joan 
Clavé, Antoni 
Coli Bardolet, Josep 
Cuixart, Modest 
Curós, Jordi 
Dalí, Salvador 
Duran, Rafael 
Durancamps 
Español Viñas, Agustí 
Espia, Ignacio 
Espriu, Francese 
Estrada Vilarrasa, Albert 
Estraderà, Antoni 
Faber, Will 
Faixó, Jaume 
Ferran, Ramon 
Figueras, Alfred 
Fita, Domènec 
Florit, Josep Lluis 
Flotats, Lluis 
Fornells-Pla, Francese 
Fresquet, Guillem 
Garcia-Llort 
Garcia Vilella 
Carola, Juli 
Gastó, Pere 
Gelabert, Antoni 
Genovart, Jaume 
Grau-Garriga, Josep 
Griera, Rafael 
Guardiola, Rosario 
Gudiol, Montserrat 
Guinovart, Josep 

Cui tan, Francesc 
Gussinyé, Pere 
Hernández Pijuan, Joan 
Hurtuna, Josep 
Ibarz, Miquel 
Jansana, Josep Oriol 
Jassans, Josep Salvado 
Jassans, Miquel Salvado 
Jordana, Pere 
Jordi 
Llimona, Nuria 
Lloverás, Frederic 
Llovet, Ramón 
Martí Aragonés, Joan 
Martí, Marcel 
Miró, Joan 
Morató Aragonés, Josep M. 
Morera, Gloria 
Mundo, Ignasi 
Munill, Antoni 
Muxart, Jaume 
Navarro, Lluciá 
Olivé, Ceferí 
Ortuño, Robert 
Pagans Mcntsalvatje, J . 
Pericot, Jordi 
Pessa, Lluís 
Pichot, Antoni - " Pitxot" 
Pichot, Ramón 
Plana, Miquel 
Planell, Caries 
Porta, Enric 
Pruna, Pere 
Puig, August 
Puigdengolas, Josep 
Puiggrós, Pere 
Ráfols Casamada, Albert 
Raventós, M. Assumpció 

Rebull, Joan 
Ribot, Nuria 
Rifa, Joan 
Rio, Agustí 
Roca-Sastre, Josep 
Rollan, Jordi 
Roura, Lluís 
Rovira, Joan 
Rubio, Mariano 
Sadurní, Antoni M. 
Sala, Gerard 
Sanvisens, Ramon 
Saumells, Lluís M. 
Sayol, Tomás 
Serra, Carme 
Serra, Rosa 
Sisquella, Conxita 
Subirachs, Josep M. 
Surós, Santi 
Tapies, Antoni , 
Tharrats, Joan-Josep 
Todo, Francesc 
Torres Monso, Francese 
Tortras, Nuria 
Valles, Evarist 
Valles, Roma 
Vayreda C , Josep M. 
Vayreda Trullol, Lluís 
Vergesgrau, Josep 
Vich, Maria 
Vila Arrufat, Antoni 
Vila-Cañellas, Josep M. 
Vila Grau, Joan 
Vilà Moncau, Joan 
Vilacasas 
Villélia, Moisés 
Vives-Fierro, Antoni 
Xargay, Emilia 

C a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' o b r a 

Mida: 2 8 , 7 X 2 5 cm 

Pagines: 3 6 0 

Reproduccions en color: 158 

Reproduccions en negre: 162 

Enquadernat en tela 



EN RIC GRANADOS, 122 AVINYÓ, 8 I 10 


