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Llibre - homenatge 

al 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Amb motiu de la celebració del centenari del Centre Excur
sionista de Catalunya, els escriptors i els artistes catalans han fet 
possible l'edició d'aquest llibre com homenatge al Centre que 

tant ha fet i ha significat per a la nostra cultura. 

El llibre reprodueix les obres inédites que els artistes plastics han 
realitzat per a aquest homenatge, a la vegada que els textos 
-originals o antolôgics- dels nostres poètes i escriptors dedicats 

al Centre. 



El contingut del vohim 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 d'una introducció del Président del Centre, Agustí Bou, es reprodueixen una série de textos i poèmes 
deis escriptors catalans — inédits o antolôgics — que han tingut a bé coHaborar en aquest homenatge. 
Aquests textos son de: 

Alavedra, Joan 
Espriu, Salvador 
Foix, J. V. 
Fuster, Joan 
Garces, 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 conservació 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 di tes notes biogràfiques les han redactades: Josep Bracons, Antonia Camps, Josep 
Corredor-Matheos, Caries Dorico, Eulalia Janer, Francese Fontbona, Francese Miralles, Gloria Picazo, Rosa 
Queralt, Rosa-Maria Subirana i Joan-Ramon Triado. Els artistes participants son: 

Abelló, Joan 
Ager, Rosell 
Aguadé, Carme 
Aguilar, Sergi 
Aguilar Moré, Ramón 
Albertí, Josep 
Alcoy, Eduard 
Aldomá, Artur 
Aleix, Montserrat 
Alumá, Jordi 
Amat, Josep 
Andreu Fresquet, Jordi 
Ansesa, Enric 
Argimon, Daniel 
Arranz Bravo - Bartolozzi 
Artigau, Francesc 
Asensio, Teo 
Ayneto, Josep 
Badia, Sebastiá 
Barriadas, Ramón 
Bea, Manuel 
Berniz, Pascual 
Beulas, Josep 
Blanch, Xavier 
Blasco, Sixte 
Bonet i Giné, Roma 
Bosch-Roger, Emili 
Braut, Encarnado 
Brotat, Joan 
Brull, Josep Maria 
Bueno, Pascual 
Busom, Simó 
Busquets, Josep 
Cabané, Joaquim 
Capdevila, Manuel 
Carbó Berthold, Gustau 
Carbonell, Xavier 
Cardona Torrandell, Armand 

Casacuberta, Jordi 
Casademont, Francesc 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, Francesc 
Estrada Vilarrasa, Albert 
Estraderà, Antoni 
Faber, Wíll 
Faixó, Jaume 
Ferran, Ramon 
Figueras, Alfred 
Fita, Domènec 
Florit, Josep Lluís 
Flotats, Lluís 
Fornells-Pla, Francesc 
Fresquet, Guillem 
Garcia-Llort 
Garcia Vilella 
Garola, Juli 
Gastó, Pere 
Gelabert, Antoni 
Genovart, Jaume 
Grau-Garriga, Josep 
Grieta, Rafael 
Guardiola, Rosario 
Gudiol, Montserrat 
Guinovart, Josep 

Guitart, 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, FrederLc 
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 Montsalvatje, 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, Francesc 
Tortras, Nuria 
Valles, Evarist 
Valles, Roma 
Vayreda C , Josep M. 
Vayreda Trullol, Lluís 
Vergesgrau, Josep 
Vich, Maria 
Vila Arrufat, Antoni 
Vila-Cañcllas, Josep M. 
Viía Grau, Joan 
Vilà Moncau, Joan 
Vilacasas 
Villélia, Moisés 
Vives-Fierro, Antoni 
Xargay, Emilia 

CARACTÉRISTIQUES DE L'OBRA Reproduccions en color: 1 5 8 
Mida: 2 8 , 7 X 2 5 cm Reproduccions en negre: 162 

Pagines: 360 Enquadernat en tela 
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Editorial 
Cátala, al carrer 

A poc a poc, molí a poc a poc, 
ais pobles i ciutats de Catalunya, 
la «Plaza» es torna «Placa», la 
«Calle», «Carrer»; el «Colegio», 
«Collegi» i la «Papelería», «Pape-
reria». Molt a poc a poc i encara, 
moltes vegades, per obra i gracia 
d'un «spray» decidit que ja ha 
perdut la paciencia. 

Fa uns quants mesos que el 
Congrés de Cultura Catalana, 
amatent a totes les de.ficiéncies 
que pateix la nostra normalitat 
cultural, va iniciar aquesta cam-
panya de «Cátala al Carrer». I ens 
costa de trobar justificacions a la 
poca resposta que els ciutadans 
en general li han donat. 

La lógica d'aquesta campanya 
és tan palpable, que. no volem afe-
gir mes frases a les que s'han jet 
per defensar-la. Pero el Centre 
Excursionista de Catalunya, que 
des del Secretariat del Congrés 
de Cultura Catalana en recolza to
tes les actuacions, per tal com 
totes ajuden a conservar el que és 
patrimoni de Catalunya, vol apor
tar avui un argument que potse.r 
jará decidir mes d'un lector. 

És Vargument de la por i de la 
humillado que es troba a l'origen 
deis nostres carrers sense cátala. 

L'Ordre Governativa que tot se-
guit transcrivim i que hem tret 
del llibre d'actes del Centre Ex
cursionista de Catalunya, va de
terminar l'actuació de tots els ca-
talans des de l'any 1939. 

Uns quants ciutadans excepcio
nal, bé particularment, bé des de 
llocs directius en entitats ciutada-
nes, passats els anys de la mes 
dura repressió, van recobrar el cá
tala per sempre., ádhuc al carrer. 
Pero la rutina i la comoditat de la 
majoria han fet arribar els nos-
tres pobles i ciutats a l'aspecte 
que teñen avui. 

Volem reproduir aquesta Ordre 
Governativa, per recordar-la ais 
mes grans i fer-la saber ais mes 
joves, perqué, si l'any 1939 els ca-
talans várem aprendre a baixar 
«graons de dol», ara, que la por ja 
s'ha acabat, només podem fer una 
cosa: viure en plenitud la nostra 
veritable pe.rsonalitat. 

I posem mans a l'obra per a 
normalitzar l'aspecte exterior deis 

nostres carrers i places, amb la 
presencia definitiva de la nostra 
llengua secular. 

Sesión del día 7 de septiem
bre de 1939 — Año de la Vic
toria. 

Previamente convocados por 
el Sr. Presidente... 

...El Presidente del Centro 
Excursionista de Cataluña, Don 
José María Blanc, da lectura a 
la siguiente orden del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil, Don 
Wenceslao González Oliveros, 
la cual ha sido publicada en 
todos los diarios de Barcelona 
durante los días 5 y 6 del pre
sente mes de septiembre y que 
textualmente dice así: 

«No obstante las exhortacio
nes y facilidades publicadas 
por el excelentísimo Ayunta
miento de esta capital, para 
que desaparecieran de los edi
ficios públicos y privados, y 
como de las entidades que de 
cualquier modo se relacionen 
con el público, toda especie de 
inscripciones no redactadas en 
el idioma nacional y a pesar de 
la conminación de sanciones 
que oportunamente se hizo co
nocer, es patente que restan 
aún visibles excepciones con
cebidas más bien como efecto 
de negligencia, que de absurda 
rebeldía.» 

«Pero como dicha orden ha 
de ser cumplimentada y Bar
celona y su Provincia, han de 
ofrecer a sus residentes y vi
sitantes nacionales y extranje
ros, el aspecto de una tierra 
tan íntegramente española co
mo lo fue en los tiempos de sus 
más gloriosas tradiciones, en 
que los Monarcas inmortales 
fundadores del Imperio Espa
ñol se complacían en residir en 
esta urbe, como en su propia 
sede, he dispuesto conceder un 
plazo que terminará el día 15 
del corriente mes de septiem
bre, para que desaparezcan los 
restos que queden de inscrip
ciones rojo-separatistas y sean 
sustituidas por textos correcta
mente redactados en el idioma 
nacional, los que todavía apa

rezcan en otra lengua, en fa
chadas, muestras comerciales, 
documentación utilizada en la 
relación con el público, inscrip
ciones y rótulos, así como toda 
clase de escritos, anuncios y 
documentos de entidades públi
cas y privadas, asociaciones y 
fundaciones de cualquier espe
cie, y desde luego los que per
tenezcan a servicios públicos sin 
excepción, así en la capital co
mo en la provincia.» 

«Queda autorizado el uso de 
anagramas en que se abrevie la 
denominación de sociedades au
torizadas legalmente, así como 
nombres comerciales autoriza
dos y denominación de marcas 
registradas según la legislación 
nacional y la internacional, pe
ro en este caso no se permitirá 
el uso escueto y aislado del ana
grama, sino que deben así ir 
acompañados de algunas pala
bras explicativas, precisamente 
en el idioma nacional. No se 
permitirá tapar simplemente 
los rótulos e inscripciones no 
redactados en dicho idioma, no 
se aceptarán efugios, ni excur
sas de ninguna clase. Las enti
dades que demostrasen con do
cumentación, haber intentado 
oportuna, aunque infructuosa
mente, por escasez de papel, la 
substitución de sus documentos 
y papeles impresos no redacta
dos en el idioma nacional, po
drán imprimir al reverso o pá 
ginas libres, cruzando el texto 
no español con la frase «ARRI
BA ESPAÑA», que se imprimi
rá en tinta roja y gruesos ca
racteres, sin perjuicio de subs
titución con toda urgencia de 
tales impresos.» 

«A partir del día 16 inclusive, 
los contraventores de esta or
den pagarán de 100 a 1.000 pe
setas diarias, según su posición 
económica, participando en un 
25% del importe de las multas 
en firme los denunciantes de 
casos justificados, quienes debe
rán dirigirse a la Jefatura Su
perior de Policía, puestos de la 
Guardia Civil y provincia res
pectivamente, así como al Go
bierno Civil»... 
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Els sis carmins de la 
pica d'Estats 
pe r Pere Gabarro 

La riostra ¡ntenció és d'explicar 
amb tot el detall possible els ca-
mins o i t ineraris que menen al pie 
mes alt de Catalunya, la pica d'Es
tats, tant des del costat de migdia 
com del francés, del nord. 

Per aconsegulr-ho, cada un deis 
sis camins és descr i t amb prou de
tall perqué l 'excursionista pugui 
seguir-los sense majors di f icultáis. 
S'hi acompanyen croquis detallats 
i les fotografíes que complementen 
els detalls del text . 

Mol ts deis i t ineraris no son ca
mins fresats. Per alxo caldrá que 
qui els segueixi t ingul bon xlc de 
sent i t excursionista de Calta mun-
tanya i sápiga ajudar-se amb la 
brúixola i l 'altímetre com a bons 
companys d'orlentació. 

Deixeu-me afeglr que només de-
sit jo que els qui ut i l i tz in aqüestes 
indicaclons i segueixin aquests ca
mins s'hi t robin tan de gust com jo 

m'hi he trobat sempre. No t ino cap 
dubte que en quedaran tan admirats 
o fins i to tenamora ts com jo n'estic. 

Els sis camins a la pica d'Estats 

La pica d'Estats és el cim més 
alt de Catalunya. Està situada al fi
nal de Vallferrera i de la ribera de 
Sotl lo. 

La pica està formada per tres 
pics, poc separats l'un de l 'altre. El 
pie centrai , el més alt, s'alga f ins 
als 3.141 m.; El pie Occidental 
es troba a 3.120 m. i l 'orientai a 
3.115 m. 

La carena de la pica està exacta-
ment damunt la frontera amb Fran
ga. Té l 'Arleja al N. i Catalunya al S. 

La carena de la Pica s'orienta del 
NE-N. cap al SE. A occident, la ca
rena baixa ràpidament f ins al coli 
de Sotl lo, a 2.894 m., i s'enfila no-
vament cap al pie de Sotl lo, a 3.070 

Vista general de la carena de la pica 

d'Estats des del coll de Pedres Blanques. 

D'esquerra a dreta hi v e i e me l pic occi

dental, el cim de la pica, el pic oriental, 

un pic innommât rodô, de 3.004 m. A 

l'angle dret i al peu de la fotografia, un 

fragment triangular de l'estany d'Estats 

català. y 

metres. Pel costat or iental , des del 
pic central , balxa bruscament fins 
al pic Oriental , segueix —ja més 
suaument— passa un pic innominat 
de 3.004 m., baixa molt a prop de 
l'estany més ait de Catalunya f ins 
a un co l le ts i tuat als 2.919 m. i con
tinua molt i rregularment f ins al c im 
de Canalbona a 2.966 m. 

Al NE. de la pica hi ha una care
na secundaria que passa pel coll de 
Riufred, a 2.978 m., i s'enfila suau
ment fins al pic del Montcalm, 
3.077 m., ja completament dintre 
l 'Arieja. 

La part alta de la carena és for
mada per grans Hoses, perô al Horn 
de la muntanya hl ha molta pedra 
desfeta o tartera. 

Pel costat S. de la pica, la mun
tanya s'enfi la de pressa, perô per 
molts punts por fer-se camî que, 
sense estar définit, es pot ende-
vinar. 

. . . . ; . • ' . < ••• ' 
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t n canvi peí costat francés, al N., 
h¡ ha la cresta, relativament suau, 
que l'uneix al Montcalm. Tota la 
resta, perô, son parets dretes, moi
tes vert lcals amb pocs passos co-
neguts. 

Els camins que porten a la pica 

Pel costat cátala, la carretera que 
passa per Sort us porta a Llavorsi 
on cal delxar la carretera general i 
agafar la que va a Tirvia i, sensé 
arribar-hi, es troba la b i furcado en
tre la Valí de Ribera de Cardos, que 
per Tavascan porta f ins al Pla de 
Boavi, i la de Vallferrera que pas
sant per Al ins va a Areu, l 'últ im 
poblé de la val l . 

Pel nord la carretera que vé de 
Tarascó de l 'Arleja passa per Auzat 
i Vicdessôs i va a Art igues, l 'últ im 
poblé de la carretera d'on surten 
els camins que pugen a la pica, que 
detallarem mes endavant. 

Des d'Andorra hom pot acostar
se a la pica d'Estats ja per la Mas-
sana, Arinsal, port i estanys de 
Baiau cap al Pla de Boet o bé per 
Llors, port de Llengonella i Vall de 
Soulcem i d'alIf o bé pujar pel port 
de Boet al Pla de Boet, o bé seguir 
avall la Vall de Soulcem fins a arri
bar al peu de la Vall de Riufred. Ac-
tualment esta en construcció la car
retera que surt d'el Serrât i puja 
fins a l'estany de Tristaina i que 
s'ha d'unir a una carretera francesa. 

Els camins que volten 
la Pica d'Estats 

Examinant la colleccló de mapes 
antics de Mn. Colomer —una de les 
mes completes de Catalunya, des 
del 1600 fins avu i— no trobem citât 
enlloc el nom d'Estats. Hl t robem, 
aixô sí, ben marcats i de molt an-
t ic, dos camins que volten el mas-
sis de la pica i que son: 

A. — El que surt de Tirvia, puja per 
la ribera de Cardos cap a Ta
vascan i Plans de Boavi, s'en
f i la cap al port de I'Artiga 
—també anomenat de Tavas

can— travessa de dalt a baix 
tota la vall de I Art iga i baixa 
cap a Auzat i Vicdessòs. 

B. — L'altre carni que surt igual-
ment de Tírvia, puja per Vall
ferrera, passava per Al ins, 
Areu i Ferrera (aquest nom 
ara desaparegut), seguia en di-
recció al port de Boet —potser 
passant pel Port Ve l i— i da l l i 
balxava a la vall de Soulcem 
i a Ausat i Vicdessòs. 

No es veu la pica d'Estats 

Per cap deis camins cltats no es 
veu la pica. Per a veure-la cal en
f i l a rse a algún deis pies que la vol
ten: Tudela, Monteixo, Picarroja o 
Areste. 

Així com el Canigó es veu des 
de tot el Rosselló, i el Puigmal 
des de tota la Cerdanya alta, la 
Pica no es veu des de cap deis po-
bles del voltant ni tan sois des deis 
camins que la vol ten: de Tavascan 
a Art igues pel port d'Art igues o 
d'Areu al port de Boet o al Port-Vell 
i la Vall de Soulcem. 

En canvi el Montcalm es veu bé 
Jes de l 'Arieja. 

Això explica que mentre el Mont
calm era ben conegut, la pica no ho 
fos tant. Tampoc no és estrany que 
els camins mes coneguts per pu
jar a la pica sort issin des del cos
tat francés. 

Per al qui vulgul teñir una idea 
clara de la topografia de la pica des 
del costat cátala, no hi ha res mi-
llor que pujar al pie d'Areste des 
d'on es domina bé la serralada de 
la Pica al mateix temps que la serra 
del Monteixo, Noufonts i els pies 
d'Andorra. 

És un fet que la Pica fou obser
vada i pujada primerament pel cos
tat nord o de l 'Arleja, via Montcalm, 
i aquesta ruta fou considerada molt 
de temps Túnica recomanable. 

El nom d'Estats 

El nom d'Estats ens ve de l'Arie
ja. No en sabem la signif icació, però 
sabem que no era conegut el nom 

a la Vall ferrera, quan ja era anome-
nada pel seu nom pels que hl pu
jaren pel costat francés. 

L'anglés Charles Packe ja empra 
el nom d'Estats l'any 1867 i Mgs-
sén Cinto Verdaguer en parla igual-
ment el 1883. 

En els mapes espanyols hi ha, en
cara, confusió de noms, ja que po
sen el nom de Sotllo al pie Oriental 
de la pica, tot i que sitúen el pie 
de Sotllo damunt el collet del ma
teix nom. 

LES RIBERES 

Les rlberes que volten la pica 
d'Estats son: 

Pel Sud, la riera de Sotllo que des 
de sota mateix de la Pica balxa cap 
als estanys i barrane de Sotl lo. 

Mes cap a l'Est —on hl ha el re-
fugi de Val l ferrera—, hl ha la ribera 
d'Areste que puja cap a l'estany 
homònim i continua amb la ribera 
de Canalbona que neix al peu del 
pic de Canalbona. 

Aqüestes dues riberes aboquen 
aigües al riu Noguera de Vallferre
ra que passa per Areu. 

A i Oest de la pica hi ha la ribera 
de Broate que, nascuda al peu del 
Pic de Sotl lo, baixa cap a Boavi i 
Tavascan. 

Les tres riberes citades són pel 
costat català. 

Pel costat francés hi ha: 
Sota mateix del port de Sotllo i 

fent via N. la ribera d'Estats fran
cesa que comença a l'E. de la Co
meta d'Estats i passa pels Orris de 
Bazur cap a Art igues. 

Lleugerament al N.E. de la pica i 
al peu mateix del Montcalm, co
mença un rierol que baixa a Pla Su-
brà (segurament Pla Sobirà) i a 
Art igues. Entre el Montcalm i la 
pica i en direcció E.E. hi ha el tor
rent i Vall de Riufred, que s'aboca 
a la Ribera de Soulcem que, iniciada 
al peu de les muntanyes d'Andorra 
i sota mateix del Port de Boet, se-
gueix en direcció N. i passa per 
Marc on s'uneix amb la riera d'Ar
tigues per a seguir cap a Vicdessòs. 

És molt important el coneixement 
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Pia de Canalbona. El saltarti que s'h! 

aprecia ve de l'estany de Sotllo. Al fons, 

el pie i el port de Sotllo i els pics occi

dental i culminant de la pica d'Estats. y 

d'aquestes riberes perqué son les 
que marquen els camins d'ascensió 
a la pica que volem descriure. 

El temps millor 

El temps mil lor per a pujar a la 
pica, a. I'estiu, és aproximadament 
del 15 jde juny al 15 d'agost. Abans 
la neu I el gel poden crear dificul
táis al camí. 

Convé assegurar-se del bon 
temps. Amb mal temps les dificul
táis poden ser grans ten int en 
compte que es tracta d'una cresta 
de 3.000 metres i que no és estrany 
que hi faci un vent tempestuós. 

A l'hivern també es pot fer, és 
ciar, pero amb totes les precau-
cions d'una excursió alpina. Al but-
lletí del Centre Excursionista de 
Catalunya de l'agost de 1926 hi ha 

détails d'una excursió en pie hivern, 
pujant per la Valí de Riufred, feta 
amb esquís i crampons, que val 
molt la pena de llegir 

LA NEU 

Com és natural, a la hivern la neu 
ho cobreix tot. A I'estiu hi ha con
gestes que gairebé mai no desapa-
reixen. La mes vistent és la que hi 
ha sota mateix del port de Sotl lo. 
Mai no l'he vista desaparèixer. Pel 
costat cátala hi ha una conca 
que comença al peu mateix del 
pie de Canalbona i baixa f ins 
a un petit estanyol gairebé sem
pre —est iu i h ivern— voltat de 
neu i que d'allí salta cap a l'estany 
d'Estats. En aquesta conca, sobre-
tot a la part alta, sol haver-hi neu 
abundant, sovint gelada. Per a en 
tendres bé, l'he batejada amb el 
nom de Conca Gelada i el pet i t es
tanyol, d'Estany Gelat. Aquesta con
ca és part del carni de pujada a la 
Pica pel costat oriental. 

Pel costat francés, la neu mai no 
desapareix. Es compren que sigui 
així perqué és ' l a part obaga. Sota 
el port de Sotl lo, al N., hi ha la 
conca d'on es veu, al fons, l'esta-
nyol de la Cometa d'Estats, les 
aigües del qual segueixen avall per 
un carni on la neu és abundant. 

Tota la conca i ribera de Riufred, 
sota i, al N. de la carena de la pica, 
preserva la neu sobretot a la part 
més alta i al voltant de l'estany de 
Riufred. 

Nota sobre les altituds i els croquis 

Les alt i tuds esmentades al text 
son les marcades en els mapes 
francesos —considerades exactes— 
i les trobades per l'autor amb un 
al t imètre de butxaca que no podem 
considerar-se exactes, però sí molt 
aproximades 

Tots. els ¡tineraris han estât se-
guits pWkonalment per l'autor. 

Els mapes i croquis que s'acom-
panyen han estât dibuixats d'acord 
amb els mapes francesos i fotogra
fíes aéries de la regió de la pica 
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fetes per francesos i espanyols. 
Cal considerar el mapa i els cro

quis no com a documents exactes, 
però si perfectament adéquats per 
a qui vulgui seguir eis It lneraris 
descri ts. 

Aquest treball és consequència 
de molts anys de córrer pels vol-
tants de la pica i d'obtenir cente-
nars de fotografíes. 

Els horaris marcats han estât 
igualment controláis. No podeni 
prétendre que siguin exactes per
qué to t depèn del tarannà de cadas
eli I del desig o possibl l i tats de cór
rer. Són, però, una or ientado cor 
recta. 

Cronologia d'algunes ascensions 
a la Pica d'Estats fins al 1936 

1. 1828. — H e n r y Russell en els 
«Souvenirs d'un montagnard» diu 
que el 1827 els enginyers francesos 
Corabeuf i Testu passaren varíes 
setmanes al Montcalm per fer trian-
gulaclons. Encara que no ho diu, cal 
creure que pujaven a la pica d'Es
tats que eis donava molta vista i 
possibi l i tats per al seu treball to
pografie tot i que la pica no consta 
com a vértex de t r iangulado ni en 
els mapes francesos ni en eis es
panyols. 

2. 1829. —Char l es Packe a la 
seva «Guide to the Pyrénées» de 
1867, diu [pàg. 137) que M. de 
Chausenque el 1829 hi pujà venint 
de les granges d'Amperrot (correc-
tament, Granges d'en Perrot) . 

3. 1864. — El comte Russell a 
«Souvenirs d'un montagnard» ex
pl ica que el 1864 sor t i de Vlcdes-
sòs i pujà a la pica, fent 2.500 m. 
d'ascensló, mes la baixada i encara 
20 Km. de carretera. Tot un rècord! 

4. 1872. — Repet ido de l'ascen-
sió anterior del mateix comte Rus
sel l , el 1872. 

5. Primera ascensló al Pie Orien
tal d'Estats, abans del 1883 per 
Maurice Gourdon, pel costat de ¿ot
ilo. Ja hi havla una torreta ben 
construida («Bulletin de la Société 
Ramond. 1883). 

6. 14 o 15 de jujjol de 1883.— 

Ascensió a la Pica des del pie orien
tal per Maurice Gourdon (Bulletin 
de la société Ramond 1883), pas
sant per la Balma de la Socalma, 
collada de Bedet (¿?), una cresta 
(possiblement de Canalbona, estany 

mes ait de Catalunya pie oriental i 
pica. 

7. 24 'Agost 1883. — Primera as
censió que ens consta feta per un 
cátala: Mn. Cinto Verdaguer (Dieta-
ri de Mn. Cinto, a la Biblioteca de 
Catalunya). Pujà per Vicdessós, el 
Montcalm i la pica, baixà per Riu-
fred a la Valí de Soulcem, pujà a 
Andorra I baixà a Llors. Tota una 
aventura molt ben descrita per ell 
mateix al diari esmentat. 

8. Agost de 1895. — Lluís Maria 
Vidal, César August Torras, Barto-
meu Mit jans, Ventura Robert i Frc. 
Bonet amb tres guies I un semina
rista d'Auzat, pujaren a la pica per 
Auzat i el Montcalm. (Butl letí del 
C.E.C. N ° 21 , 1896.) 

9. 30 de Juliol de 1896.—(But 
lletí del C.E.C. Tny 7, N.° 26, Marc 
de 1897). Primer intent de pujar a 
la pica des del pie oriental. Lluís 
Maria Vidal amb Bartomeu Mitjans 
i t res guies remunten la Valí de 
Sotl lo, passen per l'estany d'Estats 
i pugen al pie Oriental ; pero troba-
ren que l'escalada al pie central era 
impossible i retornaren a Areu. 

10. Ascensió al cim de la Pica 
sense passar peí pie or iental . Dia 
16 de Setembre de 1896.— (Butlle
tí del C.E.C. Abri l de 1897.) Lluís 
María Vidal amb un gula pugen a 
l'estany d'Estats i d'allí, directa-
ment, al collet que h¡ ha entre el 
pie oriental i el central . Des d'a-
quest collet examina el t ros que hi 
ha cap al pic oriental I diu —tex-
tualment— : «fora bogerla Intentar 
l'escalada per aquell costat» (vegeu 
ascensió anter ior ) . 

11. 1899. — Club Alpin Français. 
Butl letí n.° 47. Juny 1900. El ves-
comte Jean d'Ussel descriu per pri
mera vegada el camí que des d'Ar-
t igues va a la ribera d'Estats fran
cesa, estany de la Cometa d'Estats, 
coll de Riufred i Pica. Balxa del pie 
central a l'oriental enmig de grans 

dif icultáis que descriu dramàtlca-
ment; passa per l'estany mes ait 
de Catalunya i baixa per la valí de 
Riufred per a anar a parar a la Valí 
de Soulcem. I comenta: «Nous ne 
conseil lerons cette course qu'a des 
marcheurs entraînés qui ont l'habi
tude du rocher.» 

12. 1900 o 1901. — B u t l l e t í del 
C.E.C. de 1901, pàgs. 300 a 309. Juli 
Soler i Santaló, amb dos guies, puja 
per les bordes de la Rebuïra cap a 
la Valí de Sotllo i Estany d'Estats, 
des d'on van directament al pie 
oriental. Diu «que és cas de cantar 
victoria si a penes podia dir fava» 
i continua: «Bé en férem de temp-
tatives per travessar aquesta curta 
carena i anar a fruir el panorama 
dalt del cim del mig, pero totes fo-
ren infructuoses. Desist iren i bal-
xaren directament a l'Estany d'Es
tats. 

13. 1906. —But l l e t i n Club Alpin 
Fraçais S.O. 1906. El vescomte d'Us
sel pujà per la Valí de Soulcem a 
les 5 del matí. Enfilaren la Valí de 
Riufred i, al peu de la muralla cen
tral f inal, escalaren la paret i arri
baren al pie oriental a 2/4 d'una del 
migdia. Feren uns 300 mètres d'es-
calada. 

14. 1924. — Primera ascensió 
d'hivern. Butlletí del C.E.C. 1926, 
pàgs. 281 a 299. Ascensió amb es
quís el dia 24 d'abril de 1924, per 
González Llubera, que la descriu, 
amb Estasen, Puntas, Navarro i Fe-
liu. D'Andorra, per Arinsal i coll 
d'Arlnsal baixaren a la valí de Soul
cem fins ais Orris de Carla. L'ende-
mà a les 4 del matí, amb crampons 
i esquís al col l , pujaren tota la valí 
de Riufred fins al coll de Riufred i 
s'enfi laren a la pica. Escriu: «a 
temps que les mans restaven bal-
bes i el torb es felá realment Into
lerable». 

15. 1932. — Primera ascensió 
descrita, anant sol peí pie oriental al 
central, sense trobar-h¡ grans difi
cultáis ni haver de descrlure esgar-
rifances, per Pere Gabarro. Juliol 
de 1932. Sort i t a punta de dia de la 
cabana de Boet, seguí cap a la valí 
de Sotl lo, Estany d'Estats, Conca 
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gelada, Estany mes ait de Catalunya, 
carena de la pica,pic oriental i pica. 
Baixada directa a l'estany d'Estats 
passant pel pic oriental i retorn a 
Boet. 12 hores de carni. 

16. 1936. — Primera missa dita 
al c im de la pica el 21 de Juliol de 
1936. Eren la colla de Mn. Batlle. Els 
minyons pujaren a la pica pel carni 
de Sotl lo clàssic. La missa fou cele
brada per Mn. Ramon Grau, rector 
d'Erill la Vali. Hi deixaren una creu, 
dins un cercle metàll ic que es con
serva bé. 

Carni a Areu 

Pel costat cátala el carni més fré
quentât per a anar a la pica surt 
del poble d'Areu. 

Per a anar-hi se surt de la carre
tera que va de Sort a la Vali d'Aran 
al poble de Llavorsí. Allí es segueix 
la carretera que, passant per des
sota Tírvia, remunta la Vallferrera 
fins a l 'últ im poble que és Areu. 

És des d'Areu que es p\ija al pia 
de Boet i al Refugi de Vallferrera. 

Carni des d'Areu al refugi 
de Vallferrera 

Areu, I ul t im poble de la carrete
ra, està als 1.200 m. d'alt i tud. Es 
surt per la carretera —ùnica— que 
voreja el riu per la riba dreta, can-
via dues vegades de costat passant 
per ponts i f inalment als 45' es tro-
ba un tercer pont que us fa passar 
definit ivamente a la riba esquerra i 
que es troba a uns 1.350 m. d'alti
tud. Deu minuts després es deixa 
el carni que segueix per la vora del 
riu i s'agafa la pista que puja fins 
al Pia de la Selva, on s'arriba al cap 
d'una hora d'haver deixat el pont 
esmentat. El Pia de la Selva és 
una gran esplanada situada a 1.700 
mètres molt adient per a acampar-
hi. A la part alta hi ha un reguero 
per on sovint, però no sempre, pas
sa aigua. S'hi arriba després d'una 
hora i 45' d'haver sortir d 'Areu. 

Des d'aqui el carni continua molt 
ben marcat i de pujada regular; pas-

Costat est de l'estany d'Estats cátala. 

Aquí comenca la vía Gabarro, que s'enfila 

entre les congestes I la tartera de la dreta 

en direcció al petit saltant d'aigua, que es 

veu al centre del collet i on comenca la 

Conca Gelada. Seguiu la ratita de punts. 

• 

sa entre bosc, puja per l'Escala d'Areste i al minut arr ibem al Refu-
Mala —a 1.800 m.— i va a buscar gi de Vallferrera, actualment de la 
el riu que baixa del Pia de Boet «Federació Catalana de Muntanys-
sense, però, travessar-lo. A l 'altre me», però que fou construi t d'acord 
costat de la vali es veu el sait de amb el Comité Català de Refugis i 
la ribera de Sotllo que s'aboca, en en gran part pel Centre Excurslonis-
un gran sait, al r iu. ta de Catalunya. Estigué obert des 

A les 3 hores s'arriba a l'orlgen del 22 de Setembre del . 1935. Està 
del Pia de Boet, extensisslm i tra- situât a 1.940 metres d'alt i tud i a 
vessat pel r iu, que es passa per un unes 3 hores de carni des d'Areu. 
pontet. Des d'aqui s'enfila per la Actualment s'està construint una 
Vali d'Areste i als 15' t robem un pista que puja f ins a prop del pefugi 
pont simple que travessa el torrent de Vall ferrera. 
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D'Areu directament a la vali 
de Sotllo 

És el carni que passa per les Bor
des de la Rebui'ra sempre seguint 
la vora dreta del r lu. Antlgament 
era el carni més freqi ient per anar 
a la Vali de Sotl lo. 

Actualment —I sobretot per l'e-
xlstència del refugl de Val l ferrera— 
és un carni poc segult i perdut en 
alguns punts. Cai travessar el bar
rane de Sotllo sense que hi hagi 
cap punt adient per a fer-ho bé. 

ITINERARI N.° 1 

Des del Refugi de Vallferrera, 
cap a la Pica hi ha dues vles que 
detallem tot seguit. 

Primera via. La via clàssica més 
coneguda. (Vegeu la «Guia de Vall
ferrera», de Ramon de Semlr. Edi
torial Alpina. 1953.) 

Des del Refugi i pel seu darrera 
es puja ràpidament tot fent ziga-
zagues en dlrecció N. NE. Als 15 
minuts es passa una tartera petita 
on hi ha uns salzes. 10 minuts més 
tard, aproximadament, als 2.080 m. 
es troba un f-encall de camins. Dei-
xem el de la dreta que seguelx la 
Vali d'Areste i continuem per l'es-
querra durant uns pocs minuts fins 
a un collet, des d'on es segueix en 
direcció 0 . gairebé sempre plane-
jant —to t I els alts i baixos—, i als 
40 minuts (una hora Marga des del 
Refugi) arribem a la Vali de Sotllo. 
Es travessa el rlu per on es pot I 
es continua remuntant-lo per un 
carni ben marcat pel costat esquer-
re de la val i . Mol t aviat —a l'es-
querra del carni— es troba la Bai-
ma del Pia de la Socalma, molt gran 
i sovint piena de mosquits. Estem 
a uns 2.120 m. Tirem amunt en la 
mateixa direcció, i als 20 minuts 
s'arriba al Pia de Canalbona, a 2.200 
metres, on la vali s'eixampla molt 
i és piena d'aiguamolls. Al fons 
d'aquest pia es veu un bon salt d'ai-
gua: és el Salt de Sotl lo, que baixa 
deis estanys. Dessota una gran roca 
hi ha bones clapes d'herba seca 
molt a propòsit per a acampar. 

Remuntant la vali I sempre per 
l'esquerra al cap d'una hora es tro
ba el p'rimer Нас, el de Sotl lo, a 
2.370 m. Mit ja hora més tard s'ar
riba al Нас d'Estats, a 2.400 m. 

Des del Pia de Canalbona es va 
veient la Pica, però des de l'estany 
ul t im es domina completament la 
carena de la Pica que està al davant 
i resulta imponent. 

A l'esquerra de la Pica es veu 
la collada о Port de-Sot l lo , sota el 
qual hi ha sempre, hivern i est iu, 
una llarga congesta de neu. Es va 
de dret cap a aquest col i , a 2.894 
metres i a uns 50 minuts del Пас 
d'Estats. A la dreta té la carena de 
la Pica i a l'esquerra el Pie de Sot
llo als 3.070 m. 

Des del coli de Sotl lo, a la tron
ferà francesa, es baixa en direcció 
N. per la Cometa d'Estats francesa, 
on sempre hi ha abundància de neu, 
a primeres hores està sempre gla-
cada. Al fons es veu un peti t Mac, 
sovint amb grans blocs de glag que 
hi suren. És el Llac de la Cometa 
d'Estats, 2.736 m. No cai pas arri-
bar-hi, sino que uns 50 m. abans i 
tot planejant es gira cap a la dreta, 
primer en direcció E. i després en 
direcció S.E., ja pujant i for t per 
entre neu i grans rocs, i agafant 
la pica pel costat francès. 

A l'esquerra es veu el Pie del 
Montcalm, о la Plana, que en diuen 
els francesos. Està a 3.070 m. i for
ma una gran esplanada rocosa. No 
cai pas anar-hi, al Montcalm; es pu-
ja al coli de Riufred, que domina 
tota la Vali de Riufred, impressio-
nant, i en pocs minuts, ja en pen-
dent més suau, s'arriba al cim del 
pie centrai de la pica d'Estats, 
3.141 m. 

Des del Coli de Sotllo al d m de 
la pica hi ha aproximadament una 
hora I mit ja. 

Aquesta via primera о via clàssi
ca seguia aquest trajecte perquè la 
pica era pujada més fàci lment pel 
costat francès, i el collet de Sotllo 
és el pas més evident I fàcil per a 
entrar a Franga. 

Lluis Maria Vidal, que fou Presl-
dent del Centre Excursionista de 

Catalunya, escrlu que «estant al 
llac d'Estats, sota la pica trobaren 
uns pastors francesos I els pregun-
taren: «Quin és el mll lor cami per 
a pujar al pic?» (la plca), i els res-
pongueren: «Hi pujaran pas mus-
siû». I doncs, per que? «Oh mala 
terra mussiû, mala terra; cal anar 
per França», i no els pogueren treu-
re d'aqui. Aixô expllca clarament 
per que es seguia normalment 
aquesta via. 

Inconvénients 

Aquesta via, al meu entendre, té 
dos grans inconvénients que fan el 
cami més llarg i més pesât. 

El primer és que des del Pla de 
Boet o des del Refugi de Vallfer
rera (a la Vall d'Areste) cal anar 
a trobar la Vall de Sotllo i aixô fa 
perdre uns 40 minuts en relaclô 
amb el cami que segueix directa
ment la Vall d'Areste que després 
descriurem. 

El segon inconvénient —i el més 
greu— és que un cop s'ha pujat al 
Coll de Sotl lo, gairebé a 2.900 m., 
cal baixar uns 150 m. pel vessant 
francès per a després remuntar-ne 
uns 350 f ins al cim de la pica, per 
un cami no gens d i f ic i l , perô dret i 
pesât perquè és un tarteram. 

Escalada directa des del coll 
de Sotllo 

Hi ha una variant que évita aquest 
baixar i pujar, perô que obliga a fer 
un xic d'escalada, poc recomana-
ble a qui no hi estigui avesat o amb 
mal temps, i és que quan es puja 
des de l'estany d'Estats cap al coll 
de Sotl lo, I abans d'arrlbar-hl, es 
veu, a la dreta una canal rocosa que 
s'enfila obliquament i molt directa 
cap a la cresta d'Estats per a arrl-
bar pr imer al pic occidental i d'al l i 
—per cami molt fàc i l— al d m de la 
pica. 

La Via Gabarrô 

L'autor d'aquest article des que 
havia pujat a la plca pel cami clàs-
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L'estany mes alt de Catalunya Í2.850 m.) 

Al tons, la vali de Sotllo. • 

sic o via primera, descrita abans, 
desitjava trobar una ruta que sensé 
sort ir de Catalunya I sensé tenir 
cap dels seus inconvénients, ens 
permetés de pujar-la. 

Vaig examinar detalladament la 
regió de la rodalia de la pica, pri
mer des del Monteixo, després les 
de la Picarroja i, f lnalment, des del 
pic d'Areste, i em vaig convencer 
que podría trobar una ruta per anar 
a trobar la carena de la Pica des 
del seu començament oriental. 

Pel jul iol de 1932, quan encara 
no existia el Refugi de Vallferrera 
i després d'haver passât la nit a la 
barraca del pastor del Pía de Boet, 
vaig sort ir a punta de dia, complè
tement sol . Vaig seguir la Via pri
mera, ja descrita, per la Valí de 

Sotllo fins a arribar a l'Estany d'Es-
tats (2.400 m.). Des de la dreta 
d'aquest estany i mirant enlaire i 
a l'Est es veu un petit coli d'on 
surt un menut saltant d'algua. Per 
a anar-hi es puja diagonalment en
tre congestes i tarteres, i sensé cap 
dif icultat s'arriba al collet, que és el 
començament de la vali que ano-
meno Conca Gelada, perquè gaire-
bé sempre té congestes grans a la 
part alta i d'altres per tota la val i . A 
l'entrada es troba un estanyol gai-
rebé sempre amb neu o gel al cos-
tat. Per entendre'ns l'anomeno l'es
tany Gelât. Des de l'estany d'Estats 
fins a aquest estany calen uns 30 
minuts. Al cim d'aquesta vali es 
veu el pic de Canalbona (2.959 m.). 
A la dreta de la vali hi ha una pe-

tita cresta i un collet poc définit 
que en direcció S. mena a la Vall 
de Fons. A l'esquerra s'endevina 
una cresta mes alta, que és la que 
ens cal trepit jar. Cal pujar una es-
toneta fins a arribar al peu de la 
cresta citada. Si es va pel fons de 
la vall, cal passar moites congestes 
i granes rocs, perô si s'agafa pel 
costat esquerre es pot pujar fàcil-
ment entre herba i roques, seguint 
una pujada forta. Al final cal incli-
nar-se declaradament a l'esquerra, i 
entre congesta i tarterar pujar al 
collet, a 2.880 m. aprox., i des d'on 
es veu, a sota, l'Estany mes A l t de 
Catalunya a 2.850 m. i tota la care
na de la Pica. Cal no confondre 
aquest collet amb un altre que hi 
ha mes cap a la dreta, dessota ma-
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C/m de ta pica d'Estats, des dei pie 

orientai. Es et tros final que cai pujar. 

Observeu, at c/m, la presencia de cine 

¡oves. Al costat baix i a la dreta es veu 

una creu bianca. T 

teix del pic de Çanalbona ¡ que dona 
a la vali de Riufred sensé que es 
vegi un carni de cap mena que hi 
port i . 

Des del collet i en direcció E. i 
en pocs minuts es baixa a l'estany 
mes alt de Catalunya. 

El croquis adjunt dona una idea 
clara del carni des de l'estany d'Es
tats fins a l'estany mes alt de Cata
lunya. 

L'estany mes alt de Catalunya 

Cree que val la pena de descriu-
re' l , tant per ser l'estany mes alt 
de Catalunya com perqué és una 
fita precisa del carni pel costat 
oriental. 

Sembla un véritable cráter on es 
recull l'aigua de la fosa de neus 
del voltant. Té uns 200 m. de Mar
gada i un 125 o 150 d'amplada. Tot 
eli és un tarterar sempre amb neu 
i gel a les vores. En un dia ciar és 
d'un blau esclatant que contrasta 
amb la severitat de l' indret. No hi 
ha gens de vegetado. No es veu 
tampoc cap sortida de l'aigua de 
l'estany. Segurament surt per fil-
tratge entre el tarterar. 

Gourdon, un muntanyenc francés 
que hi passa el 1883, en diu: «És 
un Mac de nom desconegut, del qual 
potser mai cap home no ha trepit-
jat les vores. Hom diría que és un 
cráter d'un volca extingit del poi 
Nord. És completament gelat i, des 
da l la , Estax (per Estats) ens do
mina completament. És realment 
superb i grandies. Un silenci fúne
bre interromput solament pels xiu-
lets de la tempesta regna en aque-
lles sol i tuts salvatges; l'anima del 
turista es glaça i no seria possible 
de viure-hi gaire temps sense tro-
bar-hi la mort». 

La cresta de la pica 

Des d'aquest estany cal ja seguir, 
sense deixar-la, la cresta de la pica. 
Uns 50 mètres mes amunt de l'es
tany hi ha un collet de cara al NE. 
que dona a la Vali de Riufred, per 
on pot baixar-se en direcció a l'es-
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Aspecte de la cresta entre el pic oriental 

i l'occidental de la pica (Foto: A. Oliveras) 

tany de Canalbona que es veu uns 
160 m. mes avall i d'allí al fons de 
la ribera de Riufred. L'estany de 
Canalbona és irregularment arrodo-
nit, de color fose i sempre amb gel 
a les vores i surant, a vegades re-
cobert completament de gel. 

Segueix un pie innominat, arrodo-
nit de 3.004 m., al qual no cal pu
jar, i un centenar de metres enllá es 
troba un altre collet que ¡gualment 
sobre damunt la Valí de Riufred. 
Aquest collet és mes dret, dif íci l de 
baixar i peril los. (Un guia que m'a-
companyá en una excursió poste
rior, de nom Denjean, nom de fami
lia tradicional de guies des del 
temps del Comte Russell, m'explicá 
que fa uns anys un capellá .que in
tenta pujar-hi des de Riufred hi 
perdé la vida.) 

Segueix després tot el massís 
del pie oriental que pot pujar-se 
seguint la cresta o millor flanque-
jant-la peí costat de migdia. Aques
ta pujada, que no té cap dif icultat, 

és pesada tant per I"altitud —sem
pre per damunt deis 3.000 m.— com 
perqué el tarterar desfet us fa fer 
passes enrera sense voler-ho. 

Al cap d'una hora de sort ir de 
l'estany mes alt s'arriba al cim del 
pie oriental, a 3.115 m. 

En aquest cim l'any 1883 ja hi 
havia una torre de pedrés —un 
caírn— que sostenía un pal que 
acabava en una graella de fusta de 
5 ll lstons travessers. Sembla que 
hi fou collocat per uns oficiáis es-
panyols com a vértex de triangula
d o . És remarcable que no ho plan-
tessin al cim de la Pica des d o n 
la vista és molt mes extensa per 
tots costats. Aixó fa creure que 
—com molts altres s'hl t robaren— 
creieren que no era possible. o pot-
ser massa peri l los, pujar des del 
pie oriental f ins al cim de la pica. 

L'any 1932 jo vaig veure-h¡ gran 
part de la torre de pedrés, pero ja 
no hi havia res de la graella de 
fusta. 

Del pie oriental al cim de la pica 

És la part mes delicada de la via. 
Vist des del pie oriental sembla 

que la paret d'enfront no és gens 
fácil de pujar. Son molts els qui 
s'hi aturaren sense gosar pujar-hi. 

Juli Soler i Santaló del Centre 
Excursionista de Catalunya, en el 
Butlletí 1901. pàgs. 300 a 309. ex
plica que anant amb dos guies i 
quan ja eren al pie oriental: 

«Bé en férem de temptatives per 
travessar aquesta curta carena i 
anar a disfrutar el panorama dalt 
del d m del mig. pero totes foren 
infructuoses. La carena és una cres
ta cantelluda composta de llambor-
des de 11 i core! la : no n'hi ha cap que 
ofereixi estabil itat i per consegüent 
amb grans probabiIitats. al que s'ar-
risqui a son pas. de fer involuntà-
rlament una accelerada descensió 
per una banda o per l'altra». 

No és estrany que arrlbessin a 
aquesta conclusió si tenlm en comp
te que abans d'aquesta narrado ex
plica que feia «un fort i glacial mes-
tral» i que «quasi bé no eus podíem 
aguantar de peu dret». 

L'aJjunta fotografía d'Albert Oli
veras, encara que és d'un altre cos
tat de la Pica, ens dona una idea 
prou clara de l'acunuilació de grans 
roes i l l icorella desfeta que es tro
ba pertot arreu. 

La veritat. pero, és que tot i que 
és un cami molt trencat. Inestable 
i dret al principi. tampoc no es trac
ta d'una escalada, ni molt menys. 
Tant es pot passar per la mateixa 
cresta com vorejant un xic peí cos
tat esquerre. buscant alguna de les 
canals irregulars efue hi ha. Aixó sí. 
és un camí délicat, pero que no té 
res d'extraordinari. 

Tot aixó sempre que fac¡ bon 
temps. Si hi ha vent o boira o bé 
plou. jo ho desaconsellaria total-
ment. 

L any 1969. anant amb una colla 
del Centre Excursionista de Catalu
nya i tot venlnt del Pía de Boet. 
quan érem al segon collet de da
munt l'estany mes ait, es gira un 
vent véri tablement tempestuós que 
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V/'s/ó est, des del cim de la pica. A primer 

terme, l'estany mes alt de Catalunya. Mes 

a la dreta, l'estany de Fons, al peu del 

pie d'Areste. A darrer terme, la sena de 

Noufonts i la serralada d'Andorra. y 

ens obliga a aixoplugar-nos darrera 
unes roques, perqué la intensitat 
del vent ens impossibil i tava per 
complet de caminar drets. Calia 
abalxar el cos I forcar endavant 
com si algú ens empenyés enrera. 
No ens quedà altre remel que re
cular. 

La pujada final es fa en uns 15 
minuts. 

Així s'arriba al cim de la pica. 
El elm no és molt espaiós. Hi ha 

un cairn mig desfet, la creu metàl
lica de Mossèn Batlle posada el 
1936 i una imatge de la Verge de 
Montserrat. 

Des del cim es pot passar ben fà-
ci lment al cim occidental, des d'on 
es domina completament el Coll I 
Pic de Sotl lo. 

Pel costat oriental —pel carni on 
hem pujat— es v e u - u n a cinglera 
molt impressionant i no és estrany 
que a molts no els faci goig baixar-
hi. De tota manera prenent-s'ho | 

amb calma I mirant b6 on es posen 
els peus, pot baixar-se sense massa 
dif icultat. 

•La vista des del elm 6s molt ex-
tensa, sbbretot per la part de mig-
dia. En canvi pel nord el Montcalm 
ens tapa la vista. Es impressionant 
de veure la Vail de Riufred. Pics, 
estanys de tots colors, muntanyes 
i serralades. No es veu, perd, cap 
poble. La foto adjunta dona una 
idea del que es veu pel costat 
oriental. 

Una ascensió coHectiva a la pica 

L'ascensió descrita feta en solita
ri fou realitzada el 1932. Dos anys 
més tard —el 9 de jul iol de 1934— 
vaig guiar-hi una colla del Centre 
que havia acampat a l'entrada del 
Pia de Boet, sense trobar cap di f i 
cultat que no fos fàcil de vèncer. 
Érem: Nùria i Mercè Quadres, Ar-

derlu, Boti l i , Broggl, Santi Quadres, 
Vives i Gabarro. Portàvem una cor
da que ens servi de ben рос. Cree 
que fou la primera ascensió feme
nina d'aquesta via. 

L'amie Bofill apadrina la rufa 
dient-ne Via Babarró, nom que vaig 
acceptar perqué, havent fet el carni 
en soli tari el 1932 i no havent vist 
cap altra descripció d'aquesta ruta 
des de fa 40 anys, em sembla prou 
merescut. Tinc la immodèstia de re-
conèixer-ho. Potser el mèri t més im
portant és el d'haver aflrmat que la 
pujada entre el pic oriental i el cim 
de la pica no era tan di f íc i l о peri-
Uosa. 

Seguint aquesta via es pot anar 
de l'estany d'Estats al cim de la 
pica en 2 hores I 20 minuts, sem
pre de pujada, sense fer marrades 
i fent el final del carni seguint la 
cresta, que té dessota i a la dreta 
la Vali de Riufred, desolada I im
pressionant. 
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Aquesta via no I havia vista des
crita enlloc i per això, un cop pas
sata 31 anys ( ! ! ) , vaig publicar-la 
el 1963 a la revista de l'U.E.C. 
«Senderos» (abrll-maig 1963). 

Perqué l 'article era escri t en cá
tala no l'autoritzaren per a publicar
lo al Butl let i del Centre Excursio
nista de Catalunya, tal com jo I el 
Centre hauríem volgut. 

ITINERARI N.° 2 

Per la Vali d'Areste I via Ga
barro. 

Es surt del Refugi de Vallferrera. 
i pel rarrera mateix es puja en direc-
ció N. tot fent ziga-zagues seguint 
el mateix carni de la via primera. 
Ais v int minuts es deixa a l'esquer-
ra el carni que porta a la Vali de 
Sotl lo i es segueix remuntant la 
Vali d 'Areste en direcció N.NE. Als 
30 minuts i als 2.140 mètres d'alt i tud 
es troben les runes d'unes bordes. 
Es continua pujant per l'esquerra 
de la vali tot allunyant-se un xic 
del riu per carni poc marcat i con
fus entre l'herba de la pleta. 

Des d'aqui es pot continuar pu
jant per l 'esquerra allunyant-se del 
riu o, al sontrari , acostar-se al r iu, 
on hi ha una cascada, que no cal 
travessar, I seguir per l'esquerra 
fins a arribar a l'estany d'Areste, a 
2.400 mètres, la mateixa alçada de 
l'estany d'Estats de la primera via. 
Del refugi de Vallferrera fins a l'es
tany d'Areste hi ha una hora Marga. 

L'estany és gran, té colors blaus 
i verds for ts. Gairebé sempre hi ha 
una congesta de neu al costat dret, 
arran d'aigua. A l'esquerra fa un 
ganxo molt marcat. 

Cai passar a l 'extrem N. Pot t'er
se pels dos costats, però pel costat 
esquerre hi ha una tartera molt des
teta, desagradable de caminar-hi i 
que resulta Marga. És mll lor passar 
pel costat dret o E., encara que cal 
remuntar un morro de roca de pocs 
metres. 

A l 'extrem nord de l'estany es 
passa el rieroi que s'aboca a l'es
tany i s'hi troba una petita espla-
nada d'herba en Hoc protegit pel 

pie d'Areste i prop de l'aigua, Hoc 
molt adient per a acampar. 

Per passar d'un costat a l 'altre 
de l'estany calen uns 15 minuts. 

Sortint de l'estany en direcció N. 
es travessa el rieroi que s'hi aboca 
i que baixa de la vali de Canalbona; 
es deixa a la dreta un peti t estanyol 
I es va pujant per la vora dreta del 
rieroi citât. Des d'aqui no hi ha cap 
marca de carni. 

Passais uns 30 minuts, es traves
sa el riu cap a l'esquerra i es puja 
ràpidament en direcció N.-NO., dei-
xant el tons de la vali i pujant cap 
a un collet que hi ha a la carena i 
que va del pic de Canalbona al pic 
d'Areste. Aquest collet està a 2.680 
metres. A l'O. sota el collet es veu 
l'estany de Fons, que és gran i d'un 
blau fose. Té, un xic més amunt de 
la val i , un peti t estanyol secundari. 

De l'estany d'Areste fins a aquest 
collet hi ha una hora de carni. Des 
del collet no es veu la pica. Però 
si es camina una trentena de me
tres en direcció al pic d'Areste, se'n 
veu ja el c im i el pic de Sotl lo. 

Des d'aqui cal passar la conca 
de Fons per anar a trobar un altre 
collet que hi ha a la cresta que va 
des del pic de l'Estany fins al de 
Canalbona. Això es pot fer bé se
guint per la part alta de la conca, 
gairebé a la cresta, o bé baixant 
uns 40 m. per una canal delicada 
amb pedrés soltes, on cal girar sob-
tadament cap a la dreta per anar 
flanquejant fins a sort ir al collet de 
l 'extrem N. de la vali de Fons, a 
uns 2.750 m. Des d'aqui e« veu bé 
el pic de Sotl lo, )erò no la pica, a 
no ser que es vaqi uns metres cap a 
l'esquerra. Des de l'estany d'Areste 
hi haurem estai aproximadament 1 
hora i 30 minuts. 

Deixem la vali de Tons al darrera 
I tenim davant nostre la Conca Ge-
lada, descrita a la primera Via. 
Veiem, a la part balxa, l'estany Ge
lât vpltat de glaç. La part alta de la 
Conca Gelada, dessota mateix del 
pic de Canalbona, sempre The vista 
amb una congesta molt gran, fins i 
tot a pie agost. 

Des del collet on estem, cal vo-

rejar la Conca Gelada pujant suau-
ment per la dreta tot flanquejant el 
pic de Canalbona. Es travessa la 
gran congesta i es va a buscar, cap 
a l 'esquerra, una pujada torta, bar-
reja de tartera i de congesta que 
hem descrit detallant la Via Gabar
ro que ara seguirem fins al col let 
que hi ha damunt mateix de l'es
tany més alt de Catalunya. 

Aquesta ruta, seguint les valls 
d'Areste, de Canalbona i de Fonts, 
és molt variada i entretinguda i so-
bretot escurça força la Margada del 
carni des del Refugi a la pica. 

Recomanem, dones, sense por 
d'errar, seguir aquest carni per anar 
a trobar la Via Gabarro. 

ITINERARI N.o 3 

De Tavascan a Boavi i pic de 
Sotl lo. 

Es surt del poble de Tavascan 
seguint la carretera que porta fins 
al Pia de Boavi on cal deixar el 
cotxe. 

Als pocs minuts d'aquest pia es 
troba el pont que passa la ribera de 
Broate, que està a uns 1.400 m. Es 
puja en direcció S.E., en ziga-zagues 
dintre del bosc, seguint la ribera de 
Saliente 30 m. Cai travessar la rie
ra de Saliente per un pont molt 
senzill fet ' de troncs (que a vega-
des no hi és) i seguir en direcció 
E. Molt aviat es deixa el carni que 
puja a Saliente i es segueix per la 
dreta de la vali (esquerra del riu 
Broate), una mica lluny del r iu. 
Aquí el carni és molt perdedor: va 
fent esses. A l'esquerra es veu una 
primera cascada del torrent de 
Broate. 

1 h. 25'. — Coma Lletosa. 1.920 
metres. Des d'aqui es veu bé una 
segona cascada. Es balxa suaument 
fins al nivell del torrent I fins al peu 
de la cascada. Es va seguint pel ma
teix costat del torrent. Es passa un 
graó de roca prop de l'aigua. 

1 h. 50'. — A 1.980 m. S'obre la 
val i . A mà dreta i en direcció S. es 
veu la vali que mena fins a la cres
ta de Cañedo, que cal deixar. Es 
continua planejant. 



Cami a seguir des de damunt de l'estany 

de Broate fins al pie de Sotllo, a la dreta. 

Cal seguir la cresta corbada que es veu 

a ¡'esquerra, sota el pie. Cal, de vegades, 

vorejar-la. Aquesta cresta ha estat ano-

menada "deis holandesos" per fautor, 

nom que justifica en aquest text. y 

2 h. 25'. — Pleta de Broate, a 2.080 
mètres. A l'altre costat del torrent 
es veu una barraca de pastor mes 
o menys ben conservada. A l'es-
querra I a uns 200 m. salta una 
gran cascada. Delxem el fons de la 
vali i pugem per la dreta en direc-
ció E.SE. que avlat canvla per SE.S. 

3 h. 25'. — Tenim ais peus l'es
tany de Broate, arrodonit, blau fose 
corn dintre d'un pou de roques. Es-
tem a 2.380 m. 

Aquest racó és un país buscat 
pels isards. És sol i tar i i fàci lment 

es pot pujar a la carena I passar a 
la vali de Canedo. Hi veiérem mol-
tes petjades damunt les congestes 
i poguérem contemplar una estona 
sis Isards que hi pasturaven i que 
en veure'ns fugiren ràpidament per 
canals cap al c im. 

Seguim el cami. Donem. la volta 
a l'estany pel costat dret sempre 
enlalre i prosseguim pel costat del 
rieroi que s'aboca a l'estany i que 
segueix en direcció al pie de Sotl lo. 
Trobem diverses congestes i final-
ment un estanyol sota un turonet 

molt marcat, que delxem a l'esquer-
ra. Passem pel peu del pie Baborta 
i veiem 20 Isards més que fugen 
ràpidament cap al c im. 

5 h. — Arr ibem al peu de la cres
ta molt ben marcada, 2.700 m., que 
puja directament a Sotl lo. No en sé 
cap nom, d'aquesta cresta, però com 
que em fou assenyalada com el bon 
carni per a pujar al Sotllo per tres 
holandesos que passaren tres estius 
estudiant la geologia d'aquesta co
marcada, l'anomeno la «Cresta dels 
holandesos». Es troba a I'esquerra 
del carni que fèlem i no és seguida, 
sino que fa peti ts collets entremig. 
Puja, això s i , directament cap al 
pie de Sotl lo, on al final arriba fent 
inc l inado cap a la dreta. Per evi
tar aquests colls mencionáis se
guim la tartera del costat dret. Des-
prés cai agafar la cresta fent una 
petita escalada fins a arribar al d m 
del Sotl lo. 

6 h. 15'. — S'arriba a la carena i 
pie de Sotl lo, des d'on fàci lment es 
baixa pel costat francés, i en uns 
20 minuts, al coli de Sotllo i d'allí 
al cim de la pica pel carni que es 
decideixi , ja per la ruta clàssica bai-
xant a l'estany de la Cometa d'Es-
tats o segulnt directament per la 
cresta. 

ITINERARI N.° 4 

Ruta clàssica francesa. Segura-
ment la primera per a pujar al Mont-
calm i a la pica d'Estats. 

De Tarascó de l 'Arleja es va a 
Vicdessòs (14 km.) , se segueix cap 
a Auzat (2 km.) i Marc (7 km.) i 
s'acaba la carretera a Art igues 
(3 km.) . 

A 1 km. aprox. abans d'Art igues 
i abans de passar l 'últm pont, es 
troba a mà esquerra l'anomenat Re-
fugi de Montcalm, a 1.120 m. No és 
cap refugl per als muntanyencs, sino 
que és un Hoc per a passar-hl esco-
lars. Ens interessa aquest refugi 
perqué és aquí on comenca el carni 
que puja al Montcalm. 

El carni és ben marcat al princi
p i , però després cai vigi lar de se
guir sempre la direcció SO. S'enfila 
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Cairn o pilo a l'entrada de la vali de Pia 
Subrà. Al fons, la cresta al N. de la vali 
de Rlufred, vlslble flns al principi del 
Montcalm. A l'angle dret, el roqulsser de 
la base de le Plqueto. • 

•yi i 

entre bosc i es décanta cap al S. 
en pujada suau fins a Orrls de Pu
jol que son unes barraques de pas
tor, de pedra, ben construises. La 
pujada fins acf ha costat 1 h. i 30'. 
A l t i tud , 1.750 m. 

Hi ha l'Orri de baix amb una font 
molt fresca I bona a la vora I un 
xic mes amunt l'Orri de dalt on hl 
ha dues barraques força grans de 
pedra, de construcciô s imple, perô 
molt intéressant arquitectônlca-
ment. No hi altre confort que la pe
dra nua, i un xlc de palla o d'herbes 
que es poden recoll lr pel voltant. 
És prou gran per a poder-hi fer foc. 

D'aqui I seguint sempre pel cos
tat del riu sense travessar-lo, es va 
en direcclô S. I al cap d'una hora 
(2 h. 30' des del Refugi de Mont
calm) s'arriba al Pla Subrà (possi
blement Pla Soblrà). Ai pla, i alla 
on comença el cami al pic del Mont
calm, hi ha una gran pedra on hi 
ha inscrite en roig una sagetâ Indi

cant la dlreccló del carni I l ' inscrlp-
c ió: «Au Montcalm. 3 h. 30'.» 

Des d'aquí poden seguir-se dos 
it ineraris per a pujar al Montcalm. 
Tots dos comencen al matelx Hoc. 

L'un és una via Indirecta. Des 
d'on hl ha la roca amb la indicado 
del Montcalm es puja seguint pel 
costat d'un rieroi que balxa per I'es
querra. Un xlc amunt es creua el 
r ierol . Es va pujant i quan s'arriba 
al peu d'un roquissar es canvia 
completament en dlreccló S. i al cap 
d'una horeta s'arriba al peu d'una 
canal amb tartera I neu. Cal pujar 
aquesta canal que us porta a la 
cresta del N. de la Vali de Riufred 
I des d'allí girar cap al 'O. I tot vo-
rejant la cresta pujar al Montcalm. 
El carni no és marcai. 

L'altre it inerari és la via més 
clàssica, la que puja directament 
al Montcalm, senyalada de tant en 
tant amb plntades vermel les. 

El carni comenga on hi ha la gran 

roca Indicadora. Es travessa el tor
rent de Pia Subrà i es puja ràpida-
ment per entre pedrés i herba fins 
a trobar un rierol que baixa de les 
Taules del Montcalm, que cal tra
vessar al cap d'uns minuts i 
seguir pujant pel costat esquerre. 
El carni fa ziga-zagues to t pujant 
per un carni a estones rocós f ins 
a trobar una congesta gran a la 
dreta i enlalre. Seguint en pujada 
suau entrem al «Plateau» del Mont
calm, un cercle de roques amb .una 
congesta important que s'enfila cap 
a la paret del S. que dona a Rlu
f red. 

Aquí cal canvlar la direcció de la 
ruta. Enfilant-nos per la congesta 
en direcció N.O es troba. una canal 
rocosa que cal seguir una bona es
tona. Tot I -no ser di f íc i l , sovint cal 
fer servir mans i peus. 

Tenim davant La piqueto, un pie 
molt prominent i vlslble de Huny. 
Girem altra vegada en direcció SO. 
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La canal amb tartera de /'esquerra és un 

dels camins per a entrar a la vali de 

Riufred i, vorejant la cresta de la dreta, 

pujar al Montcalm. »» 

enfilant faci lment el cami rocos i 
s'arrlba a I'esplanada del Montcalm, 
molt gran, que puja suaument fins 
al cim del pic, a 3.077 metres. 

Tenim al davant tota la cresta de 
la Pica i dessota, al lluny, en direc-
cio a ponent veiem I'estany de 
Montcalm, molt l laraarut. Al fons 
i un xic mes enlla, es veu I'estany 
d'Estats franees. 

Des del Montcalm es veu molt 
bé la carena de la pica amb el cim 
oriental a má esquerra, la cresta 
que sembla serrada que puja al 
c im, el pie occidental a la dreta i 
una mica mes lluny el pie de Sotl lo. 

A I'esquerra i sota mateix del 
Montcalm tenim la valí de Riufred, 
feréstega, amb l'estany Riufred al 
fons. Veiem bé, igualment, el pie 

de Canalbona i ais seus peus l'es
tany del mateix nom, sempre vol-
tat de neu o cobert de glaç. 

Vorejant la paret de la valí de 
Riufred i seguint en direcció O. i 
després S. en pocs minuts s'arriba 
al col let de Riufred, a uns 100 m. 
sota el Montcalm. 

Des d'aquí el carni va pujant en-
tremig d'un tarterar no gens di f íc i l . 
A pocs metres del c im, pel 1971, 
quan hi havia poca neu, valg trobar 
una petlta font amb un bon rajolí 
d'aigua fresquíssima, que mai no 
he vist mencionada enlloc. 

A lx í arrlbem al c im de la pica. 
Des del Montcalm hi ha uns 25 mi-
nuts. 

ITINERARI N ° 5 

De Vicdessòs a Marc, Vali de 
Soulcem, Riufred i pica. 

Des de Vicdessòs una bona car
retera porta a Marc, 9 km. on cal 
délxar la que va fins a Art igues I 
prendre la de l'esquerra que mena 
a les cases de Monicou (1 km.) on 
travessa la ribera. La carretera se-
gueix amunt cap al Pia de l'Isard, 
les escales i en un eixamplament 
de la valí arriba al Pia de Soulcem 
a 1.528 m. on trobem uns orr l . Un 
xic més amunt a 1.546 m., a uns 
6 km. des de Monicou tenlm, ja a la 
dreta la Vali de Riufred que es pre
senta Impresslonant. Cai deixar la 
carretera, travessar el riu un xic 
més amunt i en direcció NO. pujar 
a la vali de Riufred primerament 
seguint el vessant dret i ais pocs 
minuts travessar el torrent per a 
passar a l'altre costa i , per dessota 
d'una gran congesta, damunt mateix 
del torrent. Des d'aquí cal remun-
tar la valí separant-se bon xic del 
torrent, per una pujada molt dreta, 
d'herba greixosa i rell iscosa (Mos-
sén Cinto explica que va fer-hi una 
rell iscada. Jo també vaig fer-ne una, 
però em reconforta que el meu 
guia, un de tants Denjean que es 
troben a la comarca, també féu la 
relliscada reglametàr ia). Seguida-
ment ja passats els 2.000 m. cal 
enfilar-se per la roca un xic distan-
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Cercle de les Taules del Montcalm. Al 

peu de la gran congesta hi ha un estanyol 

ge/at, una flta del carni de pujada al 

Montcalm. Y 

ciada del torrent I arribar a un ni-
vell on es veu I'estany de Riufred 
(2.360 m.) a sota. Cal baixar, ara, 
a prop del nivell de I'estany, feres-
tec pel rocam que el volta i pel blau 
fosc al costat de la neu o el gel 
que te a la vora. Des del Pla de 
Soulcem cal comprar unes 2 h. 30' 
fins a I'estany. Des d'aquf es se-
gueix pel fons de la vail es traves-

sa el torrent I es segueix amunt per 
la riba dreta, on hi havia hagut una 
barraca, ara en runes. Hi ha un res-
salt rocós que es passa per una 
canal fàci lment. Es passa novament 
a la ribera esquerra per a passar un 
nou ressalt. Normalment ja es tro-
ba el carni pie de neu mes o menys 
gelada, on els crampons poden ser 
molt ut i ls. D'aquí, amb el Montcalm 

a la dreta I la pica a l'asquerra, es 
remunta la vail enmig de neu o de 
tartera fins a arribar al coli de Riu
fred que és al davant. Des d'aquest 
coli i en 20' i direcció SO. s'arriba 
a la Pica. Del Pia de Soulcem a la 
pica de 4 h. a 4 h. 30'. 

ITINERARI N. • 6 

D'Artigues a la pica seguint la ri
bera d'Estats francesa. 

Cal portar un gula o seguir es-
tr ictament el que marca el mapa 
francés de la regió al 1 x 25.000. 
La brúixola i l 'alt imètre són indis
pensables. 

É," * * 

Descriurem el carni que férem 
perqué creiem úti l fer esment de 
les possibles dif icultáis del carni, 
tot ell aspre i enfonsat entre eres-
tes. Férem la ruta en dues jornades. 

Sort im d'Art igues a les 2 de la 
tarda seguint el carni que remunta 
la Valí d'Art igues en direcció O. i 
que porta al Port de Montestaure, 
des d'on es baixa a Broate i Tavas-
can. Aproximadament a 1 km. es tro-
ba a l'esquerra el carni que ens por
tara ais Orris de Bazurs i que va 
en direcció S. Pujada ràpida d'uns 
150 m. fins a l'inici del bosc de Fon
tanal, que es travessa gairebé pla-
nejant al principi en direcció O. i 
que després puja fort , novament en 
direcció S.-SO. De seguida, després 
de deixar el bosc i una pujada f inal, 
s'arriba ais Orris de Bazurs, a 1.750 
metres del torrent. La barraca era 
prou gran per a 3 o 4 persones. 
Des d'Art igues tardàrem 1 h. i 45' 
Hi férem nit en un Mit fet amb her
bes recollides tot al voltant. Aqui 
ja s'acaben les marques roges indi
cadores del carni. Des d'ara hem de 
seguir estr ictament les indicacions 
del mapa, de la brúixola i de I"al
t imètre. 

L'endemà ens llevem a punta de 
dia i a les 6 del mati comencem el 
carni. Hi ha moites boires que pu-
gen i baixen. Veiem 10 isards que 
pasturen a l'altre costat del torrent. 
Segulm direcció S. Primer entre 
herba i roques i després ens enfl-
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Carena de la pica, vista des del costa 
nord de la vali de Riufred. D'esquerra a 
dreta: collet superior a l'estany més alt de 
Catalunya (per on horn pot baixar a la 
vali de Riufred), el pie rodó de 3 004 т., 
un segon coli, difícilment negociable I 
perillos, el pic oriental i el c/m de la pica 
d'Estats. • 

lem per la dreta d'un rierol minus-
cul, perô que segueix la mateixa di-
rcociô marcada pel тара , Arribem, 
tot i la boira, exactament a la sor-
tlda d'aigua de l'estany de Pinet, 
exactament al moment que l'altimè
tre ens marcava l'altura de l'esta-
yol, a 2.274 m. La boira només ens 
deixa veure una part del Нас que té 
uns 100 m. de llarg. Des de l'Orri 
de Bazurs hem pujat 450 m. en 1 h. 
i 40'. 

Voregem l'estanyol per la dreta 
i seguim estrictament S., amb l'a-
juda de la bruixola que em cal mi-
rar constamment per la boira es-
pessa. El camî puja primer un xic, 
segueix bon tros planejant i final-
ment ens porta per una grossa tar-
tera al fons de la ribera complète
ment plena de neu gelada, molt 
abundant, que ens cal seguir fins a 
arribar entre rocs i boira a l'estany 

d'Estats francés a 2.415 m, i a uns 
45' des de l'estany de Pinet. Tot i 
estar a uns 50 m. sobre l'estany, la 
boira no ens el deixa veure bé i so-
lament tirant pedrés I sentint el xip-
xop del caure a l'aigua estem se-
gurs que és l'estany. L'altimètre 
ens ho confirma. Estany molt més 
gran que el de Pinet i blau fosc. Fa 
2 h. i mitja que caminem. 

Continuem vorejant l'estany per 
l'esquerra (ribera dreta) entre grans 
rocs I en poca estona ens trobem 
amb una gran congesta que omple 
el fons de la vali I s'enfila també 
per la part esquerra. Continua la 
boira. S'aclarelx un moment i veiem 
que la neu s'enfila pel fons de la 
vali cap a un coli estret i alt i ens 
decidim a canvlar de costat: traves-
sem, dones, el fons de la vail i ens 
enfilem entre roques i mlques d'her-
ba per un carni escabrós. (Si hau-

riem trobat pas seguint pel mateix 
costat d'abans, no ho sé pas, ja que 
la boira no ens ho deixà veure.) 

Comenga a ploure, poc, però amb 
llampecs llunyans i tronades fortes. 
El meu company es va posant ner-
viós. Per tots costats estem voltats 
de parets de roques molt altes que 
sembla que ens caiguin damunt i 
amb la boira encara ens fa més te
resa. Eli no ha fet mai el carni i no 
està acostumat a fer ruta només 
amb el mapa i la bruixoia. 

Al cap d'una estona de pujar 
—uns 40 '— trobem un eitany for-
ga gran (de 100 a 150 m.) que està 
a 2.600 m. i per tant no correspon 
a l'estany de la Cometa d'Estats. 
No està tampoc marcat al mapa 
francès, però correspon a un Hoc 
on el mapa marca una gran clapa 
de neu. Comprenem que aquest any 
(1966) hi ha hagut molt desglag i 
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L'estany oe la Cometa d'Estats, des de 

la part alta. • 

aquest fons de vali normalment pie 
de neu (i així marcat al mapa) ha 
delxat al descobert aquest estany 
poc conegut i no mapat. 

Aquest Mac que no esperàvem, la 
latitut que no hi correspon, la pluja 
que apreta I els Damps i trons que 
no paren han posat frenetic el meu 
company. Jo em sento Inquiet, però 
gens frenetic perqué sé on som. 

Anem pujant per mal carni entre 
roques fins que, uns 40' mes tard 
i al nlvell precis, 2.750 m., veiem 
sota nostre a l'esquerra l'Estany de 
la Cometa d'Estats. Estem, dones al 
fons de la cometa que pel sud puja 
al coll de Sotllo i per l'E.SE. al co
llet de Riufred i Montcalm a l'es
querra i pica d'Estats a la dreta. La 
neu és abundosa en aquest fons. 

A la dreta i en direcció O. hi ha 
una canal plena de rocs esllavissats 

que duu a un collet que s'aboca a la 
Vail de Broate per on sabem que es 
possible de pujar. 

El cami des d'aqui al Montcalm I 
la pica, es ben visible i no te cap 
dificultat llevat de la pujada. De I'es-
tany al collet de Riufred hi ha apro-
ximadament una hora de pujada i 
20 minuts mes fins al elm de la 
Pica. 

Total des dels Orris de Bazurs 
fins I'estany de la Cometa d'Estats, 
unes 3 h. i 45' i fins al cim de la 
pica unes 5 nores. 

Llocs d'acampada segons 
els itineraris 

Itinerari 1. — Per la vail de Sotllo. 
Pla de Boet a 1.900 m. Pla molt 
gran amb aigua abundant. Pla de 
Canalbona, a 2.200 m. i a mig ca

mi de l'estany d'Estats. Lloc ar-
recerat. Estany d'Estats a 2.485 
metres sota la pica. 

Itinerari 2. — Per la Vail d'Areste. 
L'estany d'Areste és ideal, tant 
per I'emplacament protegit, com 
per l'altitud de 2.400 (a 700 m. 
de desnivell de la pica). 

Itinerari 3. — Per Tavascan. Pia de 
Boavi, molt extens al costat del 
riu a 1.400 m. Pla de Broate a 
2.080 m. El riu el travessa. 

Itinerari 4. — Per Pia Subrà i Mont
calm. Orris de Pujol a 1.750 m. 
Torrent a prop. 

Itinerari 5. — Ribera d'Estats fran
cesa. Orris de Bazurs a 1.658 m. 
Torrent ben a prop. 

Itinerari 6. — Per la vail de Riufred. 
Uns minuts més amunt de l'es
tany de Riufred, a la dreta. A uns 
2.400 m. 
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Un dibuixant del Centre 
en Josep Ribot i Calpe (1888-1974) 
per J o r d i R i b o t 

Josep Ribot, dibuixant, a l'hort de l'abadia 

de Montserrat, l'1 d'agost de l'any 1926. 

• 
Una de les pagines de la " Guia per a 

conèixer els arbres", de Francesc 

Masclans, on son dibuixats el faig (I), 

l'arç blanc (II) i el grèvol (III). •» • 

Dins el programa d'actes i actl-
vltats amb qué el Centre Excursio
nista de Catalunya ha volgut com
memorar el seu primer Centenari, 
t ingué Hoc, la primera quinzena de 
novembre del 1976, una exposlció 
de dibuixos de Josep Ribot, soci del 
Centre I admirador slncer de l'obra 
cultural i patriótica de l 'entitat. 

L'artista Josep Ribot fou un ¡Ilus
trador nascut a Barcelona i que ja 
des de molt petit va setnir la seva 
vocació. Va cursar els estudis com 
tants altres art istes de la seva èpo
ca, dlbuixants, pintors i escultors, a 
l'Escola de Llotja, on fou alumne del 
pintor Felix Mestres i Borrell. I quan 
el 1913 hi va guanyar un premi, 
aquest fou esmergat a Mallorca, el 
Pallars i la Vali d'Aran. En aquests 
llocs és on va comengar a docu
mentarse sobre el folklore I el 
paisatge, dos aspectes ais quals, al 
llarg de la seva vida, es dedicara 
plenament. 

Però no anticipem els fets. El 
19Ì0, va entrar com a soci al Club 
Muntanyenc Barcelonés, i potser 
també va iniciar els seus primers 
contactes amb el Centre gràcies a 
un soci molt amie seu. Les excur-
sions, el fo lk lore, l'art popular, la 
historia I les ciències naturals el 
captivaven en gran manera, ja que 
hi trobava els elements per al seu 
art, que, ajudats per la seva fanta
sia, l ' influiren decisivament. En f i , 
tot plegat fa que amb un grup d'uns 
pocs amics, entre els quals hi ha 
en Josep Co de Trióla, decideixin 
fundar el Grup «Brand» i anunciar 
que la novella ent i tat «per mitjà de 
l 'Excursionisme treballarà per l'art 
i per la Pàtria», com aixi ho diu la 
bonica ensenya que eli ha dibuixat 
i que representa un capiteli roma 
nic emergint enmlg d'un bosc, al 
peu d'una costeruda muntanya on 
s'aixeca un castel l . . . 

El Grup «Brand», al cap de pocs 
mesos és dissolt. Però aquest con
tacte, i mol t en particular l 'amistat 
amb en Coli de Trióla (que a més 
d'esser amie seu és també soci del 
Centre) , farà que cada vegada s'a-
costi més a l'Entltat. Finalment, aca-
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Un projecte de cartell per als Esports 

d'Hivern a Ribes, /"any 1920. Ultra la 
concepció del cartell / l'acurat dlsseny, 

cai remarcar-hi l'exhaustiu estudi realit-

zat de l'actitud de ¡'esquiador • 

ba dec¡dint-se perqué, donades les 
seves incllnacions, el Centre II ofe-
reix més avantatges. 

Allí troba un estol d'amies amb 
els quais mantindrà relació fins a la 
mort. Tais foren en Tlmoteu Colo-

mlnas, secretan del Centre, el pro-
fessor Rossend Serra i Pagés, I al
gún altre més. Ultra aixo, se sent 
cada dia més atret per les activitats 
culturáis, en particular peí contacte 
que els seus membres teñen amb 
tots els aspectes que es referlxen 
a la muntanya. Tanmateix, pero, el 
seu ingrés definitiu al Centre no 
tindrá lloc fins al 9 d'abril del 1919. 

La seva primera manifestado ar
tística al servei del Centre va apa-
rélxer al Butlletí del mes de setem-
bre del 1914, ¡Hustrant una llegenda 
escrita peí seu amic Colominas i 
que duu per títol «La Cerva Blan
ca». A partir d'aleshores, nous d¡-
bulxos aniran apareixent en cartells, 
anuncis, etc. Recordem els deis Es
ports d'Hivern celebrats a Ribes el 
1920; els dibuixos que acompanyen 
el articles parlant de les expedi-
cions angleses a l'Everest del 1922 
I 1924, I d'altres. 

Ripoll, on el Centre Excursionista 
de Catalunya tantes activitats cul
turáis i esportives havia desplegat 
en la segona década d'aquest se-
gle a favor del monestir i de la seva 
comarca, el va atreure també el 
1915, quedant-hi ja des d'aleshores 
compromés com a ¡ilustrador d'al-
gunes revistes locáis, molt particu-
larment amb «Scriptorum». Alxó es 
devia a la seva amistat amb el pro-
fessor i folklorista Rossend Serra 
i Pagés, soci del Centre, que solia 
passar tots els estius a la vlla com-
tal. Ell el féu entrar en un grup d'in-
tellectuals i Industriáis ripollencs 
que eren els veritables impulsors 
de la vida cultural que durant molts 
anys bategá a Ripoll. De resultes 
d'aquesta relació d'amistat, anys 
després, va néixer el Museu Folk-
lóric. Allí, en Josep Ribot h¡ té ex-
posades dues obres: «El casament 
a muntanya» que tot sovint és re-
produít en articles i programes 
folklórlcs, I un aiguafort de la far-
ga d'aram, típica Industria local co-
neguda arreu del món. 

Ouan el Centre, el 1918, va ini
ciar la publicado de les guies ex
cursionistas, pogué comptar amb la 
ooHaboració d'en Ribot per a Jes se-
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Els dibuixos de Josep Ribot ens desco-

brelxen, junt amb la serenor del seu trac 

precis, un amor profund a la naturalesa I 

una rotunda catalanltat. • 

ves portades. La primera guia era 
«Itineraris al Xalet Refugi d'Ullde-
ter», amb una coberta mol t atrac
t iva. Fou impresa per Oliva de Vila-
nova, del qual era pr imer dlbuixant. 

A aquella guia en seguiren d'al-
t res, totes embell ides amb una co
berta en colors al «gouache», a mes 
d'anar i l iustrades, algunes d'el les, 
amb nombrosos dibulxos i mapes 
seus a l ' interior del text . Així , re-
cordem: «La Maladeta», «Santa Ma
ria de Ripoll», «La Costa Brava», 
«Les Gullleries» (aquesta, amb 
dues il iustracions a color, de les 
quais sois una fou publ icada), «Club 
A lp i Cátala», etc. 

Per motius part iculars, durant 
vlnt-i-cinc anys va restar allunyat 
del Centre, fins que gracies a Agus-

tî Jol is, director aleshores de la re
vista «Montana», hom va tornar a 
veure'I per les secclons i per la bi
bl ioteca. Tots se'n van alegrar I pel 
juny de l'any 1955, la nostra revista 
reprenia la seva coHaboració iHus-
trant les monografles que sobre al-
guns santuaris de Catalunya escri-
via Francese Gurri i Serra. El seu 
pr imer dibuix acompanya l'article 
que tracta del Santuari de la Mare 
de Déu de la Ouar. 

A aquesta coHaboració hi hem 
d'afegir la del 1958, quan amb mo-
t iu del 50 è aniversari de la Seccló 
de Geografia i Geologia del Centre, 
fou publlcat el primer volum d'una 
«Guia per a conèixer els arbres», 
del professor Francese Masclans, I 
a la guai aportà més d'una cinquan-
tena de dibuixos d'un gran valor 
didàctlc. Va seguir, poc temps des
prés, un segon volum, la «Gula per 

a conelxer els arbusts i les lianes», 
també amb dibuixos seus. 

Finalment, el 1970 i a cura de 
l ' Institut Botànic, secció de Micolo
gia, t ingué Hoc en el Centre una 
exposició de bolets en la qual va 
exposar-se una mostra de les sè
ves aquarelies que sobre la f lora 
micològica posseïa, moites de les 
quais vistes en secció. 

Fora, doncs, una tasca llarga do
nar una Mista completa de les ma
ni festat ions en que com a dibui-
xant, pintor i àdhuc gravador, havia 
treballat. Però, sens cap dubte, l'ex-
ceHència del seu art radica en el 
dibuix per al qual estava ben dotat 
i en el qual s'havia especial i tzat 
infatigablement durant tota la seva 
vida fins molt рос abans de morir 
quan, ja envell l t I amb la vista mol t 
malmesa, va delxar del tot de dl-
bulxar. Va morir a la nostra clutat, 
vora els 86 anys d'edat. 

Com a colofó de tot el que hem 
dit ací, afeglré que Josep Rlbot era 
un home modest i senzil l , I aquests 
t rets, sovlnt, dissimularen el mér i t 
del seu treball malgrat ésser forca 
est imat. Era a més un esper l t ¡n-
quiet i altament observador. La se-
va excessiva Sensibil ität art íst ica el 
feia ser molt exigent, pero cal re-
conéixer que també ho era amb ell 
mateix. Va treballar mol t i en l'art 
del dibuix va ¡Hustrar l l lbres impor
tante com «Costums de Catalunya»; 
«Llibre d'Or del Rosari»; «Nou I 
Vell», volum de poesies del poeta 
Morera i Galicia; «Llibre d'Or del 
Liceu»; «Palacios y Casti l los de Es
paña»; «Pomell historie de Mont
serrat», etc., etc. A més, va dlbui-
xar nombroses estampes I goigs. 

La seva popularitat al Centre era 
molt crescuda. Eis seus amics Co 
de Trióla, Serra i Pagés, Timoteu 
Colominas, Lluís Estassen, Estanls-
lau Pellicer I altres, estaven entu
siasmáis amb els seus dibuixos. 
Alguns Presidents del Centre, com 
César August Torras o Rafael Pat-
xot I Jubert, admiraren tant l'art de l . 
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seu (lapis com la catalanitat dels 
seus dibuixos, i li conflaren alguns 
encàrrecs, com les portades de les 
guies «La Costa Brava» i «Les Gui-
lleries». Per a aquesta mlssió ha-
gué de traslladar-se expressament 
a la zona escolllda I un cop alli cer
car un assumpte i dibuixar-lo del 
naturai. 

A Josep Rlbot li agradava molt 
de caminar i era un home fort i so
bri. Quan era més jove, molts diu-
menges anava a Sabadell a ballar 
sardanes. Matinejava i feia el recor-
regut d'anada i tornada a peu. Per 
l'estiu del 1925, estant a Bipoli, va 
anar en companyia d'uns amics al 
Rosselló i, al retorn, vingueren ca-
minant des de Perplnyà passant per 
Nùria I Bruguera. 

Però si caminar en eli era una 
passio, la va posar sempre al ser-
vei de la seva vocacló d'artista, i 
per això cada vegada que sortla, fos 
d'excursió o bé per donar un tomb 
per la Ciutat o als defores, sempre 
dibuixava tot allò que trobava al 
seu pas i que el copsava. Va arribar 
a tenir un arxiu abundós d'apunts i 
notes. * 

En les excursions no era amie de 
pujar al cim de les muntanyes. Eli 
sortia per a dibulxar i prou, i aixi 
ho deia. Tot el que dibuixava, cor-
rentment, ho feia des de la seva 
cartereta de butxaca, de la qual mai 
no es separava, i on duia unes quan-
tes quartilles i un llapis. Aquest era 
el seu ùnic bagatge d'artista. Dibui
xava pertot arreu, àdhuc viatjant en 
tren. 

Coneixia molt bé la serralada del 
Tibldabo i nombrosos indrets del 
pia de Barcelona, d'on tenia presos 
dibuixos i apunts, principalment de 
cases,velles de pagès, moltes de 
les quals avui ja no existeixen. 
També les veines muntanyes de 
Montjuic, Sant Pere Màrtlr, la Con-
reria, el Turò de Montcada, Sant 
Ramon, etc. Era aimant de la natu-
ralesa i del paisatge, I sempre ca-
minant i dibulxant, sol o acompa-
nyat, va estar per Sant Llorenc del 
Munt, els cingles de Berti, el Mont-
serrat, la Vali d'Aran, el Pirineu ca-

Un dels dibuixos que alustraren la serie 

dels Santuaris de Catalunya. Aquest, del 

Santuari de la Mare de Déu del Coral, 

prop de la Menera (Vallespir), aparegué 

a Montaña, (febrer de 1957). • 

Josep Ribot conreava també l'aquarel.la, 

en que excel.lí pel seu art depurat. Re-

prodüim -en blanc i negre- la que féu, 

en color, del bolet conegut per "ou de 

reig" (Amanita caesarea) «• 

talà al llarg de la seva serralada I devingué amb algunes de les porta-
altres indrets de Catalunya. D'a- des de les guies del Centre, en par-
questa manera, anant d'aci i d'alia, ticular les del Xalet d'Ulldeter 
va anar coneixent el nostre pais, Tanmatelx, convé remarcar que la 
estimant-lo i identificant-s'hi a tra- comarca del Rìpollès fou la zona on 
vés dels seus dibuixos. Molts d'a- va despiegar, com en cap altra, una 
quests, més endavant, servlren per gran activitat, tant artistica com ex-
als seus treballs artistics, com s'es- cursionlsta. 
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Flors de muntanya 
per Ramon Pujol i Alsìna 

Avui començaré parlant-vos de 
très Ilibres ingressats darrerament 
a la nostra Biblioteca. 

Els noms catalans dels bolets (Or
dre dels agaricals) : 

Autor, Francese Masclans, edició 
de l ' Institut d'Estudis Catalans, 
1975. Es tracta d'una obra molt in
téressant per als estudiosos dels 
fongs, i que en certa manera ve a 
completar l'obra anterior del doctor 
Masclans, Els noms vulgars de les 
plantes a les terres catalanes, que 
tan bon servei ens fa. 

Els noms catalans dels bolets co-
mença amb un prefaci explicatiu 
dels noms vulgars i dels cient i f ics. 
Ens remarca d'una manera especlal 
que les claus dicotòmiques que ens 
ofereix, no ens serveixen per a la 
classificació tal com passa corrent-
ment en els ll ibres de botànica, sino 
com a mìtjà de comprovació. 

Després del prefaci, vénen les di
tes «Ciaus de comprovació» en els 
grups A. ! B. Segueix l'index de 
noms catalans I l'index de noms Ma
t ins; distr ibució de les espècies, 
junt amb un esquema de les unltats 
fisiogràfiques dels Països Catalans. 
Fineix el ll ibre amb l'apartat de bi
bliografia i abrevlatures, i la taula. 

Los nombres trecentistas de botà
nica valenciana en Francese Eixi-
ments: Autor: Lluis Alpera. Edició 
de «Institutción Alfonso el Magnani
mo» de la Diputacló Provincial de 
Valencia. 

Alpera ens fa la p r e s e n t a c i de 
Francese Eiximenis, nat a Girona el 
1340, però que gairebé sempre vis-
qué a Valencia. Ens dona referèn-
cles de l'obra esenta mes impor
tant d'EIxImenis, que fou Lo Cres-
tià, i d'aquest el Llibre Dotzè, espe 
cialment en la seva tercera part 
Régiment de la Cosa Pûblica. És da-
munt d'aquesta obra, i dels 109 
noms d'espècies botaniques (ar
bres, plantes, herbes, f ru i ts , etc.) 
que Lluis Alpera ha fet el seu inté
ressant estudi dels noms vulgars 
catalans consignats en aquesta obra 
del darrer quart del segle XIV. 

HI ha un comentari per a cada 
nom, donat-nos a conèlxer els di-

ferents cr i ter is dels f i lolegs Alco-
ver, Mol l , Fabra, Gr iera, Coroml-
nes, etc. "i dels botànics com Font 
i Quer, i Masclans Girvés. És un 
Mibre per a estudiosos, i per da-
munt de tot per a deixar palesa la 
persistencia dels nostres noms vul
gars de les plantes, que seguim ano-
menant (excepció feta d'un petit 
percentatge) tal com ho feien la 
nostra gent del segle XIV. 

Forum Alpinum: Equjp de collabo-
radors. Edició de l'Oflcina Nacional 
de Turisme de Suïssa. 1965. Text en 
les quatre Mengües nacionals: ale-
many, francés, italià I reto-romànic. 

És un ll ibre en gran format, pul-
crament éditât, amb un bon nombre 
de mapes, gravats i fotografíes, tot 
relatiu a un estudí molt aprofundit 
sobre la gran problemática de la 
regressló constant del poblament a 
muntanya. L'estudi és dedicat a les 
comarcades on aquest desgraciat 
fenomen es fa cada cop mes acu-
sat, i es divldelx en set apartats: 

1. Jura, Gruyère, Alps de Vaud. 
2. Valais. 
3. Oberland bernés, Emmental. 
4. Entlebuch, Un , Schwyz, Unter-

walden, Glaris. 
5. Ticlno, Grisons de Mengua ita

liana. 
6. Grisons de Mengua alemanya 

i reto-romànica. 
7. Appenzell, Toggenburg, Ober

land Saintgallois. 

En cada un dels apartats se'ns 
dona una ¡nformació detallada de 
geografía física, de la natura i l'ho
me, de les liegendes, música i cos-
tums populars, un interessant re-
portatge d'enquestes fetes a la gent 
del país, seguit d'una anàlisi sobre 
el futur. 

El llibre es clou fent-nos conèl
xer les opinions d'un especialista 
en questions agricoles, d'un psi-
cóleg, d'un educador, d'un es-
cialista en tur isme, d'un engi-
nyer agrônom i d'un periodista. Ens 
adonem de la gran preocupado del 
govern suis per ajudar la pagesla 
de muntanya i evitar el desplobla-

ment. S'ha créât la SAB (Agru-
pament Suis de Pagesos Munta-
nyencs) que ajuda amb unes sub-
vencions especiáis. Es parla de la 
gran importancia que pot tenir de 
ben planificar les zones de munta
nya, per a portar-hi nova vida; es 
parla de la creació de ciutats satè-
ll it. Tôt Í reconeixent la gravetat 
del problema, en l'epileg de 1 l l ibre, 
molt intell igent, es deixa, perô, el 
cor obert a l'esperança. 

Dissortadament, tant als Alps 
(francesos, suïssos o italians) com 
al Pirineu passa exactament el ma-
teix. Les poblacions que per espai 
de segles s'hi havien mantingut, 
avui ho abandonen tôt. Us fa mal 
al cor, rodant pel Pallars (i altres 
comarcades de I'alta muntanya) de 
veure poblets totalment abandonáis. 
M'explicava un bon amie, pallares 
de Perves, que una de les causes 
mes grans de l'abandó dels pobles, 
és que les primeres a marxar-ne 
son les noies. M'expllcà el cas d'un 
hereu de Roni, que no trobà cap 
noia que s'hi volgués casar i fer-se 
el carree de la casa com a mestres-
sa. Aixô sembla que és també molt 
corrent a Suïssa. Hi ha poblets que 
quan els han fet la carretera, ¡ els 
han portât l'aigua i la Mum, Ma-
vors abandonen el poblé. Cas de 
Corroncui, on fa tres anys, hi havia 
encara cinc familíes i avuí no h¡ ha 
ningú. A Víu de Llebata, sois hi que
da un veí, i a Perves, i a Sarroca de 
Bellera, seguirán aviat el mateíx 
t r is t camí. Aquest despoblament de 
les nostres comarcades muntanyen-
ques és un problema de ben difíci l 
solució. Als poblets on encara hi 
ha algunes famíljes que aguanten, 
només hi ha gent vella. Tot el jo-
vent fuig cap a vlla o a ciutat. La 
desaparició dels abnegats mestres 
de minyons rurals, i la concentració 
escolar en una vila determinada, ha 
contribu'it també força a l'abandona-
ment de la muntanya. 

Com podríem salvar aquesta part 
del país que ens fuig? Esl estudis 
dels nostres sodólegs, enginyers 
agrónoms i educadors, aconseguiran 
també com en el cas dels suïssos 
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de Forum Alpinum, que puguem tam
bé nosaltres, obrir el cor a I'espe-
ranga d'una soluclo? 

Deixem les preocupacions, i anem 
a parlar de les nostres f lors d'avul, 

Piróla rotudifólia. Plrolácia. És 
una planta vivac, amb la t i ja f lorida 
molt redregada. Té una algada que 
pot osciHar entre els 15 i els 40 cm. 
Les f lors, d'un color blanc-rosat, 
afecten la forma d'un raTm, I una 
mica penjants. Les tul les resten 
agrupades a la base, en nombre de 
4 a 12. És una bella planta que hom 
pot trobar o al ll indar, o a dins del 
bosc mateix, i generalment en al-
tures compreses entre els 1700 i 
els 2000 metres. El dibulx corres-
pon a un exemplar col l i t al pía de 
Boavi (Pallars oriental) els darrers 
dies de juny. 

Dentaria pinnata: Crucifera. Nom 
vulgar: Canuguera. Té el tronc de 30 
a 60 cm, simple*, glabre, nu inferio-
ment, tul les pinnatisectes, f lors lila-
rosades oblongues, pétals 3-4 vega-
des mes llargs que el calze, que és 
verd. Podem trobar aquesta planta 
en el boscos de I 'alta muntanya. Se-

gons els llocs, a comengament de 
maig ja es poden trobar plantes en 
flor. La florida s'aMargassa f ins a 
l'acabament de ju l io l . El dibuix cor-
respon a un exemplar col l i t al bosc 
de la serra de Sant Amang (Valí de 
Ribes) a comengament de juny. 

450 



Astragalus monspessulanus L : 
Lleguminosa. Noms vulgars: Herba 
de Sant Llorenç, Peu de rata, Cria 
de rata. Planta perenne de 10 a 
20 cm, glabrescent. rizoma llenyós, 
ramificai produint les branques per 
l'extrem rosetons de fulles i llargs 
peduncles escapiformes, fulles llar-
gament peciolades amb 10-20 pa
reils de foliols eHiptics; amb flors 
purpurines, rarament blanquinoses 
en capítols ovoides, densos, pedun
cles ordinariàment més llargs que 
les fulles. Horn pot trobar aquesta 
planta prop del bosc o ais ermots 
de l'alta muntanya, preferentment 
en terreny calcari. El dibulx corres-
pon a un exemplar collit ben a la 
vora del cim de la serra del Verd 
(Berguedà) a finals de malg. 

Primula farinosa L. Primulàcia. 
Nom vulgar: Primavera. Té les fu
lles transovato-oblongues, verdes I 
glabres per sobre, albo-farinoses 
per sota, lleugerament reticulades i 
fistonades, i les flors d'un rosa li-
laci, grogues a la gorja, en umbel-
les multiflors dretes, amb pedun
cles de 8 a 18 cm. Cai buscar-la en 
els prats i pasturatges humits de 
l'alta muntanya. El periode de flori
da comenga a mig juny i s'allarga 
tot el juliol, segons els llocs. El 
dibuix correspon a un exemplar co
llit al pia de l'Hospital de Benasc, 
carni de la Renclusa, pels volts de 
Sant Pere. 
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Avene del Muset 
per Oleguer Escolà 

-

Fins ara no hem començat pas, 
per dir-ho bé, un catàleg espeleo-
lògic de Montserrat ; però hi hem 
fet força act ivi tat i tan bon punt ens 
assabentem que aigu d'Esparregue-
ra o de per al l i ha fet una «primera» 
o un avene poc conegut a Montser
rat, tenim de seguida interès a 
anar-hi. 

Com sempre, malgrat tot, no hi 
anem amb massa presses, car quan 
hi anem ja deu fer 6 mesos o més 
que un escalador va dir a un ex
collega que «hi havia un avene a 
prop de l'agulla del Muse t» ; hi de-
dicàrem el 9-V-71 i hi arr ibem des-
prés de seguir un bon i t inerari dels 
Itineraris Montserratins —de bona 
memòr ia— i de trobar sensé pê
nes les agulles del Muset o, més 
ben dit , el serrât dels Tudons. 

Situació 

Al serrât dels Tudons, al SW del 
coli del Muset, a uns 300 m apro-
ximadament, hi ha l'agulla Ajaguda 
del Muset, la del Muset i una de 
peti ta. L'avene es troba entre l'agu
lla del Muset (855 m) i l'agulla pe
t i ta, dalt del col let, a un metre del 
centre d'aquest cap al canto E, so
bre una diàclasi molt visible mirant 
el conjunt de les roques des de 
baix. Cal revoltar les agulles del 
Muset per l'est* per la base, f ins al 
darrera (o slgul f ins a l 'extrem 
SW) , per on es pot pujar gr impant 
sensé nécessitât d'haver d'escalar 
res. Es pot pujar per una canal o bé 
per la mateixa roca. Per anar-hi des 
de can Jorba o des de la Vinya 
Nova, vegeu la descripció del carni 
a Itineraris Montserratins (Ed. Ossa 
Menor, 1961). 

Història 

Exploració i estudi el 9-V-71 per 
M. Ubach, P. Cantons, A. Nubiola i 
l 'autor. A baix trobem diverses co-
ses entre les quais una l l ibreteta 
amb «firmes»; Secció de Muntanya 
d'Esparreguera, 28-11-71, Club Mun-
tanyenc Sant Cugat amb una tarja 
impresa d'«Operació Montserrat». 

Descripciô 

Boca principal d'1,4 per 0,8 m. 
Pou de 12,3 m des del llavi inferior 
i 13 m des del superlor, estructu-
rat sobre dues diàclasis: una de 
principal E 20 N i l'altra del sistema 
ortogonal: N-S. Capa de margues a 
—4,5 m, on s'ajunta al pou princi
pal un pouet o tub procèdent de la 
boca latéral secundària, 1,5 m al 
N de la principal i impénétrable. 
A partir d'aci el pou s'eixampla 
(uns 2 m de diamètre) i a —8 m 
s'ajunta amb una cavitat desenvolu-
pada al N sobre la mateixa diàclasl 
E-W, els punts terminais de la quai 
segueixen la diàclasl i acaben en 
dues gatoneres impénétrables per 
l 'estretor. L'extrem E baixa fins al 
punt de mînim desnivel l : —14 m. 
La cavitat es troba naturalment ex-
cavada en els conglomérats mont
serrat ins. 

Es tracta d'una cavitat d'origen 
càrstic t ip ic en conglomérats, pro-

duïda per dissolució de l'aigua In
filtrada a través de diàclasis. 

Dades climatològiques 

Exterior (boca): 15,5= C; 14,45 h. 
Núvol, però amb la roca calenta pel 
sol . 

Fons (extrem N ) : 10,3° C; 17 h. 

Biospeleologia 

No es va trobar cap Speophilus 
kiesenwetteri Jeann., només gasté
ropodes, dipters nematòcers, 1 ara-
neid, 1 isòpod tr iconíscid. 

Entrada: 16,15 h. 
Sortida: 17,45 h. 
T.p.s.t.: 1,30 h. 

Bibliografia 

Amies de Montserrat (P.B.C.). — 
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-14 m 

AVENC DEL MUSET ^~ 
SERRAT DELS TUDONS 

MONTSERRAT 
v 

seccions: O. ESCOLA 

planta: M.UBACH 

dibuixat ESCOLA 

E. 9-V-71 (1) 10,3 *C 
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El XIX Rallye d'esquí a Cabdella 
per Josep Abril I Pinell 

L'estany dels Vidais, des del coll de 

Carboners. *f 

L'esquí de muntanya té l'avantat-
ge deis esports minoritaris, en qué 
encara hi ha moltes coses a fer, 
com és ara trobar itineraris gairebé 
inédits. Aquesta és una de les fei-
nes que ens proposem a través deis 
Rallyes i en qué segurament, en al-
gunes ocasions, hem arribat a reei-
xir, com cree que s'esdevingué en 
aquest XIX Rallye d'esquí. 

Cabdella, a la capgalera de la Valí 
del riu Flamicell, i en la divisoria 
entre el Pallars Jussá i el Pallars 
Sobirá, és una valí coneguda per 
les installaclons eléctriques de Fec-
sa, pero les seves contrades no no 
son gaire per Tesqui. És així que es 
va descobrlr amb alegría, sobretot 
el primer dia, un itinerari espléndid, 
amb descensos magníflcs que, tot 
i ser un any de poca innivació, re
unía condiciois de quantitat i quali-
tat de neu prácticament ¡mmillora-
bles. 

Els vint equips de procedencia di
versa, que prengueren la sortida de 
la primera etapa, podien fer, si vo-
lien guanyar medalla d'or, un recor-
regut que, totalitzant uns 2.400 m. 
de desnivell, sortia de Cabdella per 
la valí de Riquerna, cap al Tossal 
de Raspes Roies, Port de Rus, Valí 
de Manyanet i ascensió al Tuc Mun-
tanyó; un altre descens, per tornar 
a pujar al pas de Félia i descendir 
finalment a Cabdella. Era una sor
presa veure com la neu quedava 
amagada des del poblé i que a pocs 
metres de desnivell s'obrlen es-
pléndides valls on era una delicia 
de passejar-se amb els esquís. El 
temps va mantenir-se bo práctlca
ment la totalitat del matí i cap a 
mgdia, quan arribaven els últlms 
equips, va comengar una torta ne
vada que va fer temer per Tetapa 
de Tendemá. 

En Túltima baixada, i des del port 
de Félia, es va fer un petit descens 
amb Ditera, unes lliteres portátils 
que es munten amb els esquís, molt 
útils en cas d'accidents. El descens 
consistía únlcament en la baixada, 
tot procurant que el ferit imaginari 
no resultes rebolcat i que hom bai-
xés amb la seguretat i precauclpns 

amb qué es faria en cas necessari. 
En el temps total també hi entrava 
aquest descens, i el muntatge i des-
muntatge del baiard. 

En cas d'accident real, la Cía. Al
pina de la Creu Roja, que situada 
ais punts estratéglcs i seguint la 
cursa la cobrelx amb els seus ra-
dioteléfons, es cuidaría de traslladar 
el posslble accldentat. 

Els equips havien fet el recorregut 
en un temps entre les sis hores i 
sis hores i mltja, tenint en compte, 
pero, que en aquest temps no 
tots havien fet el mateix itinerari, 
ja que per a uns era notablement 
mes llarg que per ais altres i la di
ferencia serveix, al final, per a fer 
la classificació definitiva. 

Eis Companys Salva i Gregori ha-
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E/s participants del rallye, al control del L'equip femeni en plena ascensiô al coll 

coll de Carboners. •/ de Carboners. • 

vien preparat amb detall els ¡tine-
rarls, i estudiat bé on situar els con-
trols, que normalment dormen «in 
situ». D'aquesta manera s'assegu-
rava de poder senyalar el recorre-
gut en cas de mal temps i teñir 
constancia del pas deis equips. Com 
es pot suposar, el plt jor enemlc deis 
rallyes, especialment a l 'h ivem, és 
el mal temps que amb la boira, la 
neu I el f red, fa que aqüestes pro-
ves es desenvolupin de vegades en 
condicions extremes. No és gens 
estrany, dones, que en cada edlcló, 
i en l'acte de cloenda, hom recordi 
sempre aquests controls que, amb 
el pesat equip a l'esquena, es si
túen el día abans en els llocs clau 
per on passaran els participants. 
De vegades, les condicions atmos-
fériques fan extremament penosa la 
tasca, pero si aqüestes condicions 
son només passables, puc assegu-
rar, per propia experiencia, que 
queda un record immil lorable de les 
nlts I les hores passades en les al
tes solituds de la neu. 

A la nit, a la fonda «Energía» de 
Capdella, l 'ambient era l'habitual a 
tots els Rallyes. Tothom es preocu-
pava per l'endemá, ates que nevava 
for t i en Gregori , que havia anat a 
fer el recorregut per situar els con
trols, no havia tornat a causa del 
mal temps. A l matí, várem saber 
que s'havia quedat a dormir en una 
tenda, imposslbi l i tat de tornar amb 
la boira espessa i la nevada que 
queia. 

Els equips preparaven el material, 
i abans de les onze de la nit, tot
hom era a dormir. La nit abans 
s'havia dormit poc perqué la majo-
ria d'equips varen arribar tard I, 
afegint-h¡ el cansament de l'etapa, 
es compren que després del sopar 
ningú no tingues ganes de vetl lar. 

Al matí, la sorpresa fou ben agra
dable. Feia un dia ciar, encara que 
dalt deis clms bufava un vent de 
nord, fort i gelat. 

Cap a les set sortien els equips, 
cada minut, del fons de la Pleta de 
la Fosca, per enfilar-se cap a l'Es-
tany Gento. La pujada per l'esperó 
rocós sobtava, estava peri l losa, car 

la neu calguda relliscava de mala 
manera damunt la roca. Els trossos 
mes peri l losos están acondiciats 
amb passamans, ja que és el camí 
que habitualment fan els treballa-
dors de l 'embassament de l'estany 
Gento. 

Aquesta etapa era di ferent de la 
del dia abans, de llargs i suaus des
censos. El terreny era aquí mes 
trencat i les baixades es succeíen 
amb trossos suaus i canvis de ves-
sant. L' i t lnerari, circular, sortia des 
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< 
o 
O 

U . 

de I'Estany Gento cap a la Colomi-
na i Collada de Carboners, on hom 
podia triar els clms facultat ius: el 
Pic dels Vidals (2.902 m.) i el Pic 
Tort (2.886 m.). Despres es baixava 
cap a I'estany Saburo, Estany de 
Mar i tornant a I'estany Gento, es 
baixava per la Canal del Plgolo, dre-
ta, vert iginosa, fins a cine minuts 
dels vehicles. 

El palsatge, t ipicament del Pa-
llars, de vails trencades i c ims pun-
xeguts I racons enclsadors, era cu-
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rull d'una neu abundant que la bai-
xa temperatura mantenía seca, mag
nífica per a Tesqui. El temps, una 
vegada mes, ens havla acompanyat 
puix que en acabar I'etapa el eel es 
va cobrlr I torna a nevar amb abun
dancia extraordinaria. 

La població de Cabdella I Fecsa, 
varen ajudar-nos en tot alió que els 
várem demanar per a Torganltzacló 
d'aquest rallye. Les dif icultáis per a 
l 'allotjament eren especlalment se-
rioses, ja que trobar alxopluc per a 
galrebé 130 persones era tot un 
problema. El l l lurament de meda-
lles es va fer en el tronat i simpa-
t ic local que serveix de cinema i 
que ens recordá aquells «saloons» 
de l'oest. Després de menjar-h¡ 
abundosament, el batlle de Cabde
lla ens va fer l l lurament d'un re
cord, com a agraíment per haver 
omplert durant dos dies aquelles 
vails soli taries tot descobrint uns 
palsatges inédlts. 

XIX Rallye d'Esquí — VIII Internacional 
deis Pirineus — 19 I 20.3.1977 

Equips classlficats 

Medalla d'or 

1 Josep Casanelles 
Josep Manel Iglesias 
Esteve Vergés 
CENTRE EXC. CATALUNYA 

2 Carlos Luces 
Ángel Luis Santamaría 
Mariano Torre 
CLUB PEÑALARA - MADRID 

4 Josep Lluis Bel les 
Alfred Martínez 
Arnau Blanc 
UNIÓ EXC. CATALUNYA 

7 Ricardo García 
Manuel Alonso 
Fernando Pérez 
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA, 
Cía. EE - CANDANCHU 

8 Alfonso Martínez 
Jesús Montañés 
Lázaro Larrauri 
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA, 
Cía. EE • CANDANCHU 

13 Miquel A. Martínez 
Eduard Ruíz 
Josep León 
AGRUPACIÚ EXC. CATALUNYA 

21 Jordi Anglés 
Jordi Agulló 
Narcís Serrat 
CENTRE EXC. TERRASSA 

Medalla de plata 

12 Fernando Solans 
Ángel Martín 
Fernando Arautegui 
MONTAÑEROS DE ARAGÓN -
ZARAGOZA 

17 Enrique Millán 
Juan José Hidalgo 
Juan Berlanga 
PEÑALARA - MADRID 

18 Ezequiel Conde 
Manuel Ferreiro 
Juan José Mateo 
BANCO ESPAÑA - MADRID 

20 Mariano Redondo 
José Antonio Pérez 
Tomás Gutiérrez 
G. MONTAÑA TELEFÓNICA -
MADRID 

25 José Luis Maluendes 
M. A. Royo 
Francisco Sancho 
JESÚS OBRERO - ZARAGOZA 

Medalla de bronze 

5 Jordi Pessarrodona 
Cristina Romeu 
Pere Peidró 
UNIÓ EXC. CATALUNYA 

6 Jaume Codina 
Josep M a Ellas 
Josep M.:' Mèrlda 
UNIÓ EXC. SABADELL 

9 Josep Aliu 
Emili Busquet 
Salvador Boix 
U. EXC. CATALUNYA - Girona 

14 Rosa M.' Soler 
Teresa Rebordosa 
Mercè Farrés 
AGRUPACIÓ EXC. CATALUNYA 

15 Albert Sambola 
Jordi Garcia 
Francese Reixachs 
AGRUPACIÓ EXC. CATALUNYA 

16 Lluís López 
Jaume Brun 
Marc Ouiles 
AGRUPACIÓ EXC. CATALUNYA 

23 Antoni Vilaseca 
Procopri Armenteras 
Francese Nogué 
UNIÓ EXC. CATALUNYA 
IGUALADA 
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Alexandre Humboldt, espeleòleg precursor 
per Oleguer Escolà 

Pot semblar a primera vista es-
trany que algú que no és sud-ame
rica (no pertanyo pas ais que po
den dir «la América nuestra») i que, 
a mes, és cátala, que per postres no 
parla ni castella, l'idioma de Sud-
America, vulgui escriure quelcom 
sobre un savi que es va distlngir 
—malgrat èsser almenay— pels 
seus viatges a America del Sud. 

Però per poc que es miri es veurà 
que qualsevol ha de dedicar ni que 
siguí una mica del seu temps a per-
sonalitats de la mida de Humboldt. 

Aquest home va dir: «No afegiu 
res al meu nom, tal com els pesti-
lents tractaments d'excellències, 
canceller privat, barò i altres bes-
tieses alemanyes.» «No em sembla 
de cap manera ¡mprocedent que els 
treballadors exerceíxín llur dret al 
vot, ni que gaudeixin deis mateixos 
drets que l 'aristocràcia. Mentre 
subsisteixin institucions tais com 
les eleccions, no s'haurà perdut 
tot.» 

I aquest home va venir al món el 
dia 14 de septembre de 1769, a Ber
lín, i li van posar per nom Frederic 
Guil lem. Suposo que ja deveu estar 
d'acord que dir les paraules que pre-
cedeixen fa un cert temps tenia mes 
interés que no pas que algú les d¡-
gués ara. Ara serien coses tan su-
perades! 

L'aportació d'aquest savi a la cul
tura i a la ciencia uníversals co-
breíx les disciplines^ mes díverses: 
eli va ser un deis primers que va 
suggerir l'origen deis indis ameri-
cans a través d'Asia. Com a astrò-
nom va ser el primer a estudiar la 
colossal caiguda de meteori ts de 
1799. Amb Laplace, va contribuir a 
desxifrar el calendari asteca. Va tre-
ballar torga en botànica i va ser el 
fundador de la geografía botànica. 
També ho va fer amb la f isografia 
i va aportar fonaments bàsics per a 
la geografia política i econòmica. 
Va ser un deis peoners de la carto
grafía científica d'America. No era 
especialment alpinista però com que 
va pujar al Chimborazo, es va con
vert ir en l'èsser humà que havia 
pujat mes enllà que cap altre. I no 

acabaríem pas si havíem de citar tot 
allò réfèrent a talls geològics, vol
canisme,magnétisme,anàlisi química 
de l 'atmosfera, oceanografía, elec
troterapia, etc., etc. 

Com a explorador va ser el mes 
notable de la seva època en recór
rer les selves equinoccials d'Ame
rica, estepes i muntanyes d'Asia, 
it ineraris innombrables per Europa I 
America del Nord. 

Va fer treballs Importants a Cuba 
i Mèxic, cosa que ja interessa una 
mica car si mai algú té la possibll l-
tat d'anar a aquestos paísos, serla 
útil de mirar primer una mica un pél 
d'aliò que va fer el gran savi. 

Humbolt. Espeleologia 

Com a savi polifacètic va inven
tar aparells de seguretat per als mi-
ners i va fer troballes molt intéres
sants en zoologia. Però crée que cal 
considerar-lo com a espeleòleg pre
cursor car ja el 1790 (és a dir, quan 
tenia 21 anys) viatja a Anglaterra 
amb el seu amie Forster i el 15 de 
juny escriu a Werner: «Estic bas-
tant defall i t i molt cansat, car he 
passât la mes gran part del dia sota 
terra, a la caverna de Peak, d'Eldon 
Hole, a Pooles Hole i a diverses mi
nes.» 

A les mines d'Alemanya 

Humboldt, alumne de l'Acadèmia 
de Minería de Freiberg, dirigida pel 
savi Werner, es dedica febr i lment 
cada matí a visitar les mines, a es
tudiar les tècniques deis mlners, les 
roques i els minerais, mentre que 
a les tardes aprenia de Werner el 
sistema de classifícació de roques. 

Aquest aprenentatge va ser tan 
absorbent per a eli que gairebé s'o-
blidava dels seus amies i famil iars. 
No assisteíx ni tan sols al casament 
del seu est imadissim germa Gui
l lem. En una de les sèves cartes s'hi 
pot trobar aquesta exp l icado: «Vull 
que t lnguis en compte que durant 
els mesos que he estât ací, he viat-
jat prop de set-cents mil les a peu i 
en cotxe, he recorregut Bohemia, 

Turingia, Mansfeld, etc.; que passo 
diàriament a les mines de sis a dot-
ze-hores (i m'ocupo durant tot 
aquest temps en treballs d'explora-
ció, que són molt fatigosos a la 
neu). Mai no he estât tan ocupat 
en la meva vida...» «Tinc una pro-
fessió que si hom en vol gaudir, cal 
que s'hi l l iuri apassionadament.» 

En acabar bri l lantment els seus 
estudis miners i geològics va rebre 
el nomenament d'inspector de mines 
de part del minister i d' industria i 
mines. Aquest fet va marcar ja.per 
sempre les aficions de Humboldt per 
a l'estudi de les cavitats subterrà-
nies, tant art i f icials com naturals. 
Dlns el mon de sota terra desco-
breix lleis de circulació de l'aire, 
condlcions écologiques de les plan : 

tes al subsòl, etc. És alxi com, quan 
penetra dlns d'una cavitat naturai, 
ja posseix uns coneixements i una 
experièneia com ningu en el seu 
temps per a baixar al mon subter-
rani. Potser aci caldrà recordar que 
això ha passât moites vegades i pot
ser no sobrarà el fet de dir que els 
peoners de la peninsula Ibèrica tam-
bé s'interessaren tant per mines 
com després per les cavitats natu
rals (p.e. Lluis Vidal ) . 

Va aprendre moites altres coses 
intéressants durant aquesta època. 
Humboldt era aristòcrata, però va 
comprendre els terr ibles problèmes 
del prolétariat de les mines, d'una 
classe que aleshores començava a 
articular-se. Per això va fundar la 
primera escola pràetlea per a mi
ners de la seva època. «Quan el se-
tembre passât, després de visitar di
verses mines, vaig trobar un mo
ment de descans, vaig decidir inau
gurar una escola d'hivern par als 
treballadors (això àdhuc si hagués 
hagut de fer jo mateix les classes). 
Tothom qui va conèixer el projecte 
em va aconsellar en contra. Però 
Murs arguments no podien espantar-
me i, conseqùentment, vaig pagar 
de la meva pròpia butxaca les des-
peses per a l'esmentada institució.» 

Quan el Minister i acorda tornar 
els diners uti l i tzats a Humboldt, 
aquest suggerelx de repartir-los en-
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tre els obrers. 
Tant en les sèves visi tes a mines 

corn a cavernes naturals, Humboldt 
observava associacions vegetáis, l i-
quens I moïses. Àdhuc va experi
mentar, agafant-ne mostres i plan-
tant-les a l 'exterior. Va resumir les 
sèves origináis observacions en un 
Florae Fribergensis, accedunt Apho-
rismi ex Doctrina, Physiologie Che-
micae Plantarum, el 1793, que corn 
era de rigor entre els cienti f ics d'a-
leshores va publicar en la Mengua 
deis romans. Aquests treballs van 
fer que Gothe s' interessés per co-
nèixer Humboldt personalment, I 
d'aixô va resultar una mutua admi
rado segellada per sempre el 1795. 

Humboldt Peoner 

No solament es va ocupar de 
plantes sino que també els gasos 
tóxics varen ésser motlu de preo
cupado per a el l , preocupado cien
tíf ica. També es va interessar per la 
c i rcu lado de l'aire i en aquests es-
tudis va basar les seves idees sobre 
meteorología subterrània. 

Mai ningú no havia fet res de 
semblant i potser aixô ja el pot fer 
considerar com a peoner de l'espe-
leologia. Aquesta «ciencia de les 
coves», que encara ara ens costa 
una mica de definir pero que és un 
complex de ciéncies, i on teñen la 
mateixa Importancia hidrogeologia, 
tectónica i estudi géologie, ecolo
gía, genética i estudi biologie, me
teorología, i mil altres coses que si 
fóssim donats a crear curiosos neo-
logismes podríem anomenar espe-
leoteràpia, espeleotècnica, espeleo-
f i latél ia, espeleomorfologia, espeleo-
morfogerontologia, etc. 

Humboldt va donar un exemple de 
véritable espeleóleg complet, se-
gons allô que en va dir Helmut de 
Terra: «Aquesta habil i tât especial 
de visionari , d'entrar en una cova o 
en una pedrera i no observar sola
ment uns quants minerais ¡.roques 
sino també veure' ls relacionáis amb 
certs t ipus de terres i de plantes, 
potser àdhuc amb animais i perso
nes, va fer de Humboldt un explora

dor d'un nou tipus i un Intèrpret sin-
gular de la naturalesa. Sempre hi ha 
hagut molts investigadors idonis per 
a classif icar i etiquetar, però pocs 
capaços d'asollr, com el l , les Ileis 
i les idées que regeixen l 'orquestra-
ció de la naturalesa». 

També el basait intervé en la tei
na del nostre personatge, car mal-
grat que segueix la teoria errònia 
del seu mestre Werner (que supo-
sava que no era d'origen volcànlc) , 
en una de les coses que en diu hi 
fa intervenir una cova: «Qualsevol 
que sigui la hipòtesi que hom pro
c lami . . . considérant el material, 
com Dolomieu, com a lava d'erup-
ció o com Werner, com a substàn-
cia seca (car tot això és igualment 
vistós i desconcertant} , hom no es 
pot estar de quedar impressionat per 
sempre per la visi ta de la cova ro-
cosa d'Unkel.» En: Mineralogische 
Beobactungen iiber einige Basalte 
am Rhein, 1790. 

I comença l'hora dels grans viat-
ges exploratoris tan sòmats per 
Humboldt. Se'n va al Nou Món a 
treballar-hi, i ho explica en una lle-
tra, una de les linies mes intéres
sants de la quai t ransciv im: «Resu-
mint, allò que vull és fer observa
cions sobre l'harmonia de la natu
ralesa.» 

Humboldt se'n va al nou mon, en 
el vaixel l «Pizarro», i són els qui hi 
viuen que podran trobar-hi mi lers 
de dades que els interessaran espe-
da lmen t (estudi dels corrents oceà-
nics de les costes de Xi le, Chimbo-
razo, Cuba, coves de lava de l'A
merica del Sud, pous I mines de 
Mèxic, etc., etc. Però pr imer ens 
hem de l imitar i no fer pas una bio
grafia de Humboldt; després, quan 
t lnguem —s i mai la t e n i m ! — l'oca-
sió d'anar al Nou Món ens ho mira-
rem mes. Però també durant aquest 
viatge va fer coses «que li venien 
de pas» i que ens interessen mes. 
I com a exemple direm que el «Pi
zarro» va fer escala a l'Illa de Te
nerife. 

Si el «Pizarro» fa escala a Tene
r i fe, com és logie, Humboldt, junt 
amb Bonpland, escalen el Telde i a 

part d'estudiar els pisos de vegeta
do, c i rcu lado de les aigües subter-
ránies, i altres coses, com corres-
ponia a tot savi, v isi ten la cova de 
gel del volca del Teide. Aquesta es 
troba situada a 1.728 toeses d'alt i-
tud, per sota, per tant, del l ímit on 
comencen les neus perpetúes, i 
Humboldt ja diu que el f red de la 
cova pot ser provocat per les ma-
teixes causes que perpetúen els 
gels de les esquerdes del Jura i dels 
Apenlns. Com que la temperatura 
exterior no sembla Inferior a 3 o C i 
no hi ha f issures vert icals que per-
metln á Taire calent de pujar i esca-
par-se, Humboldt explica la presen
cia del gel dient que es tracta d'alló 
que ara se'n diria una trampa d'aire 
fred. Hi román el gel tant de temps 
perqué una rápida evaporació no 
deixa pujar la temperatura. 

Pero Humboldt estimava mes la 
naturalesa en si mateixa que no pas 
pels seu fenómens científ lcs. A ix í 
ens diu quan arriba dalt del Teide: 
«El viatge al c im del volca de Tene
ri fe no és tan sois interessant per 
la quantitat de fenómens que podem 
admirar amb la nostra cur iosi tat 
científ ica: «Ho és molt mes encara 
per les belleses pintoresques que 
ofereix ais qui senten v ivament la 
majestat de la naturalesa.» 

Com tothom, tot alió que diu no 
és veri tat , i naturalment avul ja han 
estat superades algunes de les se
ves concepcions. Com a exemple es 
podría citar alguna cosa dels terra-
trémols I les obertures naturals i 
altres teories que manté en el seu 
Cosmos immorta l . . . 

No direm res de Tespeleologia 
que l'home va comengar a América 
del Sud, només ens caldria esmen
tar la Cueva del Guácharo. ¡No po
dem citar massa investigacíons del 
savi objecte d'aquesta noteta, prop 
de casa nostra. Per a TAmérica del 
Sud ja ho han fet d'altres, com An
tonio Núñez Jiménez, que precisa-
ment va publicar un trebal l sota el 
t í tol de Humboldt, espeleólogo pre
cursor. És el matelx t í to l que ens 
hem atrevi t a posar al nostre dlmi-
nut escri t . 
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Amitges 
pe r Francese Sàbat 

Al llarg dels darrers estius hom 
ha pogut observar un canvi impor
tant en les condicions del refugl 
d 'Amitges. S'hi han fet mil lores i 
ara podem dir que tenim un refugi 
guardai. Les raons d'aquest canvi 
son complicades I senzilles alhora. 
El fet és que hi ha un grup de gent 
que s'adona de la Importancia de 
l 'enclavament d'Amitges i, per tant, 
de la conveniencia que el Hoc esti-
gui servit per un bon refugi. 

La regió ha estât de sempre un 
Hoc de predilecció per a l'excursio-
nista de travessia; l'estany de Sant 
Maurici i els Encantáis han fet co-
nèixer la vali. Dins de poc, Amitges 
esdevindrà, per la lògica evolució 
de les coses, l'escola d'escalada en 
granit dels barcelonlns i de tots els 
catalans. 

La regió ofereix grans atractius i 
dins d'un ambient agradable, no 
massa feréstec, podriem dir que ni 
de muntanya mitjana ni de terr ible 
alta muntanya, tothom hi té cabuda: 
el turista, les colonies d'est iu, l'ex-
curslonista de llargues travessies, 
l'amant dels cims pirinencs sense 
massa complicacions però d'amplia 
panoràmica, l'escalador de patacada, 
tot quincallería, o bé el buscador 
d' i t ineraris assolellats I ben traçats 
i f ins, per qué no?, I'esquiador de 
muntanya. 4 

La regió dels mil l lacs! La mare 
naturalesa ha posât ben a prop d'A
mitges alguna de les sèves joies 
més reeixides. Ah! us estic confiant 
els meus petits secrets; per al meu 
gust, l'estany de Ratera és d'un per-
fecte equil ibri d'aigua, roca i arbres, 
paisatge i ... l làstima de pista que 
ha esguerra tot. I ja és una bona 
desgracia, perqué era un beli racó, 
una gemma dins el país dels mil 
llacs. De gemmes, però, encara en 
resten. Jo en tinc dues de contades, 
a deu minuts escassos del refugi. 
Les coneixeu? Cerqueu-les, dones. 

Les agulles d'Amitges son cone-
gudes de tothom. Molta gent, molts 
excurslonistes, s'han enfi lât al cim 
de l'agulla gran; qualsevol escalador 
que conegui aquells paratges ha às-
sol l t , un moment o un altre, el cap-

damunt de la petita. Les agulles (per 
qué ho hauríem de negar?) donen 
una gracia particular al Iloe, son élé
gants. I no és pas que vulgui es-
borrar-les del mapa [ja em guardaré 
bé prou de tallar ni un sol p¡), pero 
sense les agulles el cercle també 
té Personalität, vull dir que, en 
aquest cas, no ens trobem davant 
d'un paisatge que just i f iquin només 
les agulles: hi ha tota una munió 
de cims I muntanyes que també hi 
contr ibueixen: Bessiero, Mont-Sa-
liente, Saburedo, Sageta, Crabes, 
noms ben evocadors, belles vistes 
locáis o amples panoramiques i cur
tes, pero belles, parets vert icals de 
dur granit. 

I, tot parlant de cims, no ens es-
t iguem de parlar de valls i cornes. 
La coma de l'Abeller té la seva so-
ledat i salvatgia garantida tot just 
a mitja hora del refugi i, al fons del 
port de Sant Maurici , comunica amb 
la bonica valí de Cabanes. La valí 
de Gerber sembla més amagada, 
pero també hi és, darrera el pie d'A
mitges. El port de Ratera dona pas 
al cercle de Saburedo i la bucólica 
valí de Ruda, i també al cercle de 
Colomers; i, encara, peí coli (males 
llengües en diuen «bretxa») de Cra
bes, arribem a passar més enllà del 
Portarró d'Espot, a la capçalera de 
la valí de Sant Nlcolau. 

Jo proposo (jo no proposo res, 
tot just recullo) una petita Alta 
Ruta, tant per a excursionistes d'es
tiu com per ais amants de Tesqui 
de muntanya. Primera etapa: Hos
pital de Viella - la Restanca. Segona: 
Goelllcrestada - Montarto - Port de 
la Rlbereta - Colomers. Tercera: 
Port de Ratera - Amitges. Per a la 
quarta, que podria ésser la bona, 
ates que hi caben moites variants, 
hi ha qui baixa a Espot, d'altres re-
munten el Port de Ratera i baixen 
la valí de Ruda i per Vaqueira els 
és més fácil de retornar al punt de 
partida a buscar el cotxe; el millor 
camí, pero, hauria d'ésser l'ascens 
al port de Sant Maurici amb la pos
terior baixada a la valí de Cabanes. 

La imaginado pren embranzida i 
tôt un seguit de possibles variants 

0 d' it ineraris diferents ens ve al cap 
només de desplegar el mapa; la va-
rietat la trobem gracies a les mil 
combinacions que la regiô permet. 
L unie problema és de triar-ne una i 
encertar també l'avinentesa del 
temps, que en questions de temps 
ningû no és mestre. 

Petites pero belles esquiades. Per 
poc que domineu l 'esqui, disfruta-
reu de debô a la pala del Tue de 
Ratera; perô no la flanquegeu cap 
al refugi; aprofiteu i passeu a frec 
de l'estany de la Munyidera, sense 
aturar-vos fins que no sereu damunt 
mateix de l'estany de Ratera. A ix i , 
el descens sera més complet i tam
bé el recorregut, un petit circuit , hi 
guanyarà. 

Petits descensos escoll i ts. Co-
menceu a pujar i arribeu fins al 
gran Tue de Saburedo, tot passant 
per l'esquerra de les agulles (part 
poster ior) , entreu a la coma amb 
un f lanqueig, l leugerament descen
dent. Si esteu una mica ensinistrats 

1 no perdeu l'esma arribareu molt 
a prop del cim amb els esquis. Qui-
na pala més meravellosa! De co-
mella en comella, tot passant pel 
davant de les agulles, arribareu, 
molt abans que no voldr ieu, al cap-
davall. Aleshores deixeu-vos arros-
segar pels esquis fins al bell mig 
del Mac. 

Bassiero oriental, port de Sant 
Maur ic i ; esqui més suau per la 
feréstega coma de l 'Abeller; ara 
sense blocs, només amb una suau 
lllscada pel pendent de neu. L'en-
trada des d'Amitges és una mica 
més delicada; la sortlda lôgica sera 
cap al Ilac de Ratera i, adéu, cap a 
Sant Maurici . 

I dels crampons, que me'n dieu? 
Si els teniu preparats no dubteu de 
dur-los a Amitges. Per primavera 
gairebé hi podreu fer pràctiques de 
gel si hi ha un «xinyau» ( l 'Aran no 
és gaire lluny) és a dir una mica 
de sort, com a la gèlera de Bossons; 
a on? Al Mac Gran. Si, efect ivament, 
l'empresa hidroelèctrica ha t ingut 
la bona pensada, a més de buidar 
el Mac de Sant Maurici tot l 'estiu 
perquè faci força l lelg, de buidar 
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La petita "gelerà" d'Amitges. 

també el Mac Gran per primavera 
perqué faci força bonic i t inguem a 
totes les vores I a les rocasses del 
mig esquerdes i séracs del mlllor 
gel, f ins i tot de 20 metres d'alt. 
És ben bé allò que ens mancava: la 
«Petlta Gelerà d'Amitges». 

Però, I si aquest invent ens falla
va, qué en faríem deis crampons? 
És ben senzil l : ens queda el recurs 
de tr iar entre diversos «couloirs». 
Sensé sort ir del cercle en tenim un 
de ben bonic al pie inferior del Por-
tarró, no massa dif íci l però molt 
intéressant i ciar. El Portarró su
perior també ens n'ofereix un, pot-
ser no tan llarg però mes dret i for
ça, estret, a l 'últ lm tros. A l'esquer-
ra, vist des del llac mltjà del gran 
Tue de Saburedo, hi ha un beli 
«couloir», tot dret, relativament 
ample, que va a parar a un bretxa 
(si la temporada és avançada en 
surt algún bloc al mig) i de la bret
xa fins al cim ens en separa una 
bonica escalada de III sup., força at
lètica, que farem tot segulnt unes 
canals-xemeneies just a l'esquerra 
del fi l de l'aresta; el conjunt («cou
loir» i cresta) és una ascensló molt 
ferma i formativa. Finalment ens 
queda un petit corredor que mena a 
la bretxa entre l'agulleta del port 
de Ratera i el Saburedo occidental 
inferior; el corredor no té massa 
desnivell ni incl inado i de la bretxa 
estant s'ha de fer la travessia de la 
cresta del Saburedo occidental In
ferior, el primer tros de la qual pre
senta certes di f icul tats. . 

Fins aquí el repertori no és mas
sa dilatât, però sens dubte hi deu 
haver altres canals igualment inté
ressants de recórrer per primavera. 
Les que fins ara he esmentat són 
les que personalment he vist o re-
corregut. 

No gaire lluny de d'Amitges i a 
la mateixa regió de Sant Maurici 
cal remarcar la clàssica canal cen
trai dels Encantats; l 'extraordinària 
canal N.O. al Gran Encantat (amb 
el desnivell més gran de la regió) ; 
la canal N. del Peguera, directa corn 
un t ret f ins a sota el cim i la canai 
N. del Felxant de Monastero. 

I 
I 
I 

t i muntanyenc en general i espe-
cialment l'escalador no es poden 
oblidar d'aquests clms que, sense 
pertànyer al cercle d 'Amitges, són 
accessibles des del refugi ; especial-
ment el Peguera, el més alt de la 
regió, al qual manquen només 18 
metres per a èsser un 3.000, amb 
una ascensió clàssica i bella a l'es
però N.O.; tampoc ens podem per-
metre de no fer referencia al Su-
benulls (paret N. del pet i t Sube-
nulls) i ais Encantats, una de les 
muntanyes més famoses del Pi-
rineu. 

Tot parlant dels Encantats no em 
voldrla estar de recordar-ne la gran 
peri l lositat, la qual es veu acres-
cuda pel fet d'ésser un objectlu 
molt cobejat a causa de la bella 
silueta que presenta i també perqué 
ofereix grans grimpades de consi
derable desnivell . La seva relativa 
faci l i tât fa que l 'emprenguin mun-
tanyenes de tota mena, inclosos 
també els que no teñen encara prou 
preparado per a reaccionar adequa-
dament davant de qualsevol even-
tuall tat, com ara una petita nevada. 
Atenció dones: malfieu-vos de les 

facil i tats relatives, que en un cas 
com aquest poden amagar un peril l 
gran, evident o no, principalment a 
causa de la naturalesa i complexi-
tat del terreny, els forts desnlvells 
I la roca que, tal com hem dit, és 
fácil de grimpar però descomposta 
i domina sempre unes fondalades 
profundes. Les añades ais Encan
tats demanen, per davant de tot, 
una in formado completa sobre l'Iti
nerari a seguir i les possibles sor-
tides en cas de mal temps. I tot 
amb un equip adient. 

Un refugi de muntanya, és, abans 
que res i per def in ido, la llar del 
muntanyenc. Al refugi d 'Amitges hi 
trobareu, dones, la vostra llar, la 
de cadascun dels que hi visqueu. 
Els guardes us hi acolliran i faran 
tots els possibles perqué la vostra 
estada, les vostres excursions i es
calades puguin reelxir, I sius cal, us 
informaran i, igualment, us agrairan 
que vulgueu col-laborar al manteni-
ment de la vida del refugi que, al 
capdavall és la seva vida, una dedi
cado constant a la muntanya I a 
tot el que nosaltres, muntanyenes, 
n'esperem. 

461 



El Saló de Fotografia 
de Muntanya 
per Francese Sàbat 

El passât 23 d'abri l . diada de Sant 
Jordl, s'inaugura el ja tradicional 
Saló Fotografie de Muntanya, en-
guany també de caire internacional. 

La gran acollida que els munta-
nyencs atorguen al Saló, fa que les 
colleccions de blanc I negre i color 
desbordin les possibi l l tats de la Sala 
d'Exposicions de blanc I negre ¡'co
lor desbordin les possibi l i tats de la 
Sala d'Exposicions del Centre. 

Per aquest mot iu, el Palau de la 
Virreina acoll i l 'exposició de les 
obres en blanc i negre i color pre-
sentades enguany fins al 14 de maig, 
dia de clausura. 

Una altra part icularltat del Saló 
d'enguany fou la convocatoria del 
«VII PREMI DR. PIUS FONT I QUER» 
de Flors de Muntanya, amb una par
t i c ipado tan nombrosa, que obliga 
els organitzadors a muntar una ses-
sió especial per projectar les collec
cions presentades a concurs. 

Cal destacar l ' interès de les sec-
cions de Muntanya i Fotografia a pro-
mocionar el Saló de caire interna
cional. Si bé enguany la seva parti
c ipado no ha estât molt nombrosa, 
sí podem dit que hem tingut concur-
sants del C.A. Francés, C.A. Suis, 
C.A. Monaco i Associaçâo Fotogràfi
ca do Porto. 

Esperem que en Salons propers, 
i gracies ais esforços de tots, la 
participació estrangera será mes 
nombrosa. 

Sintetitzant en xi f res, la participa
ció al XLIII Saló de Muntanya asso
li un total de 131 colleccions, que es 
desglossen com segueix. 

En blanc i negre, la participació 
fou de 34 colleccions que totalitza-
ren 126 obres i 4 panoramiques. 

En paper color, la concurrencia ha 
estât de 10 colleccions amb un total 
de 37 obres. 

En diaposit ives color participaren 
37 coHeccions, amb un total de 285 
transparéncies. 

Finalment, el «VII PREMI DR. 
PIUS FONT I QUER» assoli una par
t ic ipado de 25 colleccions, amb un 
total de 250 transparéncies de f lors 
de muntanya. 

La participació forana fou abundo

sa. Es reberen colleccions de Saba-
del l , Berga, Terrassa, Igulada, Mata-
ró,, Sant Adria de Besos, Manresa, 
l 'Hospitalet de Llobregat. També es 
compta amb colleccions de Valencia, 
Navarra i Osea. 

La compisició deis jurats quallfi-
cadors fou com s'indica a continua-
ciò. Fotografíes blanc I negre i co
lor: Joan Sabadell représentant del 
Centre; Francese Xavier Gregori de 
la Secció de Muntanya; Manuel Ca 
nals de la Secció de Fotografia; En 
rie Gallart de la Secció de Ciéncies; 
Maties Buendia de la Secció d'Esquí; 
Ramon Farré de la Secció de Geo
grafia; Antoni Gelabert de la Secció 
de Camping; Albert Cloaso de la 
Secció d'Espeleologia E.R.E.; Eduard 
Ruiz del C.A.D.E. i Xavier Sunyer 
com a secretari . 

Diaposit ives Color: Hilari Sanz 
représentant del Centre; Gabriel 
Rosselló de la Secció de Muntanya; 
Josep Carmona de la Secció de Fo
tografia; Ignasi Ribalta, com a se
cretari. 

VII Premi Dr. Pius Font i Quer: el 
matelx jurât de diapositives assesso-
rat pel Dr. Josep Vigo i Modest 
Monlleó. 

Els jurats, després de Margues de-
liberacions, acordaren atorgar els 
premis següents. 

Fotografíes blanc i negre 

Primer Premi: Placa d'Or a la fo-
toografia «Aresta I» de Jaume Bor-
rell de l'A.E. Icaria. 

Segon Premi Placa d'Argent «In
fant», de Rafael Aliaga de la U.E.C. 

Tercer Premi Placa de Bronze a 
«Cap al c im», de Liei Ros de la 
U.E.C, de Gracia. 

Premis especiáis blanc i negre 

A) Esquí de muntanya: «El pri
mer de la temporada», de Jordi Sanz 
del C.E.C. 

B) L'arbre a muntanya: Desert. 
C) La fauna a muntanya: Desert. 

D) L'estructura geológica: De
sert. 

El primer premi al Saló de Fotografíes de 

Muntanya fou atorgat a aquesta fotografía 

que ens presenta una aresta del Mont 

Blanc. La seva bellesa singular la fa ob

jecte de nombroses fotografíes. El Saló 

de íany /968 guardona també una foto

grafia d'aquest mateix indret i de carac

téristiques gairebé iguals. D'altra banda, 

hom sembla mantenir el gust per les 

fotografíes molt contrastades, "dures" 

que en diuen. ^ 

E) La panoràmica a muntanya. 
Desert. 

F) El camping a muntanya: De
sert. 

G) L'escalada: «Rappel», de Joan 
Puras del C.E.C. 

H) U.E.C, de Mataró. 
I) Espeleologia: «Solitari» de To

más H. Alemany del C E . Valencia. 

Fotografia paper color 

Primer Premi placa d'Or: «Mer de 
Giace», de Jaume Borrell de l'A.E. 
Icaria. 

Segon Premi Placa d'Argent: «Cou 
cher de solei l», de Jean Perotti Club 
Alpi Mònaco. 

Tercer Premi Placa de Bronze a la 
fotografia «Amagat», de Francese 
Mil ian del C.E.C. 

Diapositives color 

Primer Premi Placa d'Or: Desert. 
Segon Premi Placa d'Argent a la 

col-leccio: «Horitzons», de Pere Form 
i Quintana del C.E.C. 

Tercer Premi Placa de Bronze a la 
col-leccio: «Sai, esforç i aigua», de 
Fulgenci Farré. 

VII PREMI DR. PIUS FONT I QUER 
(Diapositives flors de Muntanya) 

Primer Premi a la collecció «As
ter», de Miquel Batet del C.E.C. 

Primer Alcèssit a la collecció 
«Pero», de Jean Perotti del Club Alpi 
Mònaco. 

Segon Accèssit a la collecció 
«Puigmal», d'Anna Borbonet del 
C.E.C. 

El dia 5 de maig tingué Hoc a la 
Sala d'Actes del Centre la projec-
ció de les colleccions presentades al 
VII Premi Dr. Pius Font i Quer. El dia 
12 de maig, després de la projecció 
de les colleccions de muntanya, es 
procedí al repartiment de medalles 
al guanyadors del XLIII Saló Interna
cional de Fotografia de Muntanya. 

462 





cri laica i del centre 
1 

a cura de Modest Montl leó 

Excursió amb autocar a Aragó 
i Navarra 

Per Setmana Santa, del 7 a Hi d'a-
bril, al Secolo de Clències i Arts va 
realitzar una bonica excursió amb au
tocar per terres aragoneses i navarre-
ses, de la mà dels experts germans 
Amat Kaiser, que com en altres oca-
sions confeccionaren un opuscle orien
tador, d'onze planes, que fou de gran 
utllitat alhora que avui ens és un re
cord preuat. 

L'Itinerari es va desenvolupar de la 
següent manera: Saragossa, Tarazona, 
Monestir de Veruela, Moncayo, Olite, 
Tafalla, Pamplona, Garayoa, Roncesva-
lles, Saint Jean de Pied de Port, Ocha-
gavia, Vali del Roncal, Osca, Barbastro 
i Lleida. 

L'excursió fou reeixida I profitosa. 
Tots eis asslstents comentaven satis-
factòriament la bona planificacìó, l'en-
cert de l'itinerari i la vàlua del «Cice
rone» literari, que és un document que 
illustra, documenta i no enfarfega, gra
cies a la Sensibilität i habilitât d'An
toni Amat, que ens introduelx a l'art 
i a la historia d'una forma mengtvola I, 
quasi sensé que ens n'adonem, ens fa 
assimilar fàcilment segles d'epopeies I 
annals. 

Hem de felicitar eis germans Amat 
Kaiser alhora que eis invltem a pros-
seguir aquesta tasca tan meritòria, com 
és explicar les coses amb desimboltu-
ra, tot fent carni per terres atractives. 

Exposició monogràfica sobre 
Siurana de Prades 

Del 16 al 30 de juny, a la nostra Sa
la d'Exposiclons hom pogué contemplar 
una exposició monogràfica de la vileta 
de Siurana de Prades (Priorat), origi
nai del nostre consoci Modest Mont
lleó. 

Fou una mostra variada de tot allò 
que es pot colleccionar d'un Hoc que 
realment interessa: escrits, fotografíes 
antigües i modernes, retalls de periò-
dics, postais, cartells, records perso
náis, etc. Una historia de Siurana a 
l'abast, d'un temps que podriem xifrar 
en cinquanta anys. Aquesta exposició 
ha vingut en un moment òptim, atès 
que la Comissió de Refugis vol portar 
a terme importants milloraments al re-
fugi «Ciriac Bonet», preferentment en 
una ampliació i adecentament de sani
t a r i , aigua de la vila, etc. 

L'exposició, dones, ha vingut a coin
cidir amb aquesta bona nova i segura-
ment haurà servit per a recordar les 
sèves belleses als que coneixen la vi
leta i també haurà illustrât aquells so-
cis novells que encara no han tingut 
ocasió d'arribar-hl. 

Espigolant d'ací i d'alia entre la va
riada temàtica, hi poguérem veure un 
quadre de Miró (reproducció) ; dibui-
xos d'Antoni Gelabert; escrits del que 
fou batlle de Siurana, Genari Martorell; 
poésies de reconeguts poetes d'arreu 
del país relacionades amb la vila prio-
ratina; el memorial de pedra a Josep 
Iglésies; un record grafie del dia que 
es va estrenar el cançoner «Odes Ru-
rals» del mestre Elisard Sala; els goigs 
de la Verge de les Aiguës, patrona de 
Siurana; cartells del Jubileu; capves-
pres-nadales de Joan Buyse; un emo-
tiu record que els siuranenes enviaren 
al poeta Josep Carner, etc. 

Ens agradaría que sovintegessin mes 
aqüestes coHeccions locáis per a en-
riquir el patrimoni artístic i cultural del 
nostre poblé. 

Pons Cirac, al Centre 

Una vegada mes vàrem tenir el goig 
de viure unes hores amb l'artista Pons 
Cirac, l'orfebre del cristall, l'home que 
té el privilegi de transformar el vidre 
en obra d'art meritòria, envejable, cob-
diciada. El genial artista va rebre el 
28 d'abril, en un acte molt emotiu a la 
Sala d'Actes un homenatge, amb mo-
tiu d'haver-li estât concedida recent-

ment al Club de Vanguàrdia, la Meda
lla de Piata d'Artistes lllustres Cata-
lans, atorgada per l'Ajuntament de 
Castelldefels. 

Foren moltes les personalitats i ar-
tistes que acudiren a l'homenatge, en
tre les quals poguérem saludar els re
presentaos dels Ajuntaments de Bar
celona i Castelldefels. Amics de la 
UNESCO, Omnium Cultural, senyora 
Marta de Moragas, senyor Castilblanco 
deis Cors de Clavé, Dr. Mayoral, l'es-
maltista Morato, l'orfrebre Pujol, els 
senyors Solano, Lluís Pruneda, etc. 

L'acte el presidi el nostre Presìdent 
Lluís Puntis, que va dirigir unes breus 
paraules al public assistent, d'elogi a 
l'artista i a la seva obra coneguda 
arreu del món i de gratitud als assis-
tents per haver proporcionat aquella 
vetllada meravellosa, tant per al Cen
tre com per a l'artista. Lliurà tot seguit 
a Pons Cirac la medalla del Centenari, 
guardò que l'artista va rebre amb emo-
ció. Aprofità l'avinentesa per a agrair 
públicament, en nom seu i de la seva 
filia Rosa, l'obsequi que rebia del Cen
tre així com de les atencions que ha-
via rebut sempre de la nostra entitat. 
Tot seguit, Pons Cirac féu lliurament 
d'una reproducció de la Medalla de 
Plata que eli obtingué com a artista il
lustre català. 

Tot seguit es va projectar un curt 
documental en colors on es veu la seva 
filia Rosa realitzant una obra pictórica. 
Hom es pogué adonar de les dificultats 
que elimina l'artista, en executar l'o-
bra amb els dits, o sigui que els seus 
pinzells són els seus dits. Amb aques
ta impressionant tècnica va aixecar 
l'entusiasme deis assistents, que l'a-
plaudiren llargament. Aquesta avinente-
sa la va aprofitar el senyor Castilblan
co, deis Cors de Clavé, per a entregar 
a la senyoreta Rosa una rosa d'or, ob-
sequi dels anres del districte de la filia 
de Pons Cirac. El nostre Presìdent li 
féu ofrena d'un pomell de flors. 

Finalment Pons Cirac va presentar el 
film en versió catalana, «Les mans de 
Pons Cirac», que havíem vist feia uns 
anys en versió castellana, pellicula di
r ig ía pel cineísta Francese de Lasa, 
molt conegut a casa nostra. La veu en 
off era la del locutor de ràdio i televi-
sió, Lluís Pruneda. 

L'acte artístic acabà amb un profitós 
colloqui entre el public i l'artista, i va 
quedar demostrat, una vegada més, que 
l'assistència és absoluta si la vetllada 
la presideix un artista o una personali-
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tat de la categoria de l'homenatjat com 
Pons Cirac, orgull de Catalunya. 

Estudi de la Masia Catalana 
(obertura al public estudios) 

Després de quaranta anys, torna al 
Centre amb carácter de dipòsit, llega
da pels hereus de la Fundado Patxot, 
una obra empresa pels homes del Cen
tre a les décades dels anys vint i 
trenta. 

Avui, un grup de socis s'ha fet car
ree dels compromisos contrets amb el 
llegat, disposais a treballar per la con-
tinuïtat de l'Estudi de la Masia Cata
lana o habitat huma mes auctòcton que 
resta al pais. Estem vivint una fase dels 
darrers sobrevivents, o una manera 
d'entendre la vida a pages que és dig
na del mes apassionant estudi, ja que 
és la mostra mes autèntica de la nos
tra etnografia com a poble, en els seus 
aspectes mes variats d'arquitectura po
pular, historia, sociologia i folklore. 

Voldríem recordar el caire d'aquest 
estudi que van emprendre uns homes 
amarats d'entusiasme i amor al país i 
que ara ens proposem de continuar. 
L'abast de l'Estudi de la Masia Catala
na en dipòsit al Centre és ja d'un va
lor incalculable que caldrà posar al dia 
amb I'esforc de tothom. 

La tasca a realitzar és un ampli es
tudi de l'arquitectura, mobiliari, indu
mentaria, la gleva i l'aspecte jurídic, 
folklòric, toponimie, etnografie, sociolo
gie, etc. Dades que el Centre Excur
sionista de Catalunya anirà reunínt i 
ordenant per tal d'augmentar el fons 
documental i historie si tots hi apor
ten I'esforc que es demana. 

Fem una crida a tots els intéressais 
per aquest treball, a fi que es posin 
en contacte amb els membres que for
men el grup, Ramon Pujol I Alsina, V¡-
cenç Cuso i Casais, Bonaventura Bat-
lle i Piera, Josep Llaudó i Majorai, Pe-
re Miquel Alarcon i Puche, i Amadeu 
Matosas i París, que informaran del 
pía de treball a portar a terme amb la 
collaboració de tots plegats. Aprovades 
les normes dels collaboradors de l'Es
tudi pel Centre, provisionalment el di-
¡ous de cada setmana restara obert al 
public per a la consulta de 2/4 de 8 
a 2/4 de 10 del vespre. Els collabora
dors efectuaran setmanalment uns 
torns de vocalia a disposició dels es
tudiosos i excursionistes de tot arreu, 
intéressais per aquest tema. 

Comptem amb l'aportació de tothom, 

Origen I tipología de les masies catalanes, El Bac de Roda, histórica masia on nasqué 

segons J. Danés i Torras, un dels fun- Bac de Roda. Dibuix d'Antoni Bargés, 

dadors de l'Estudi de ta Masia Catalana, (Mèxic, 1972), d'una foto de J. Ll. M. «f «r 

patrocinat per la Fundado Concepció 

Rabell, vidua Romaguera. L'any 1923, 

Rafael Patxot i el Centre Excursionista de 

Catalunya emprengueren els treballs de 

recopilado de dades i material, els quals 

hagueren d'interrompre el 1936. Aquests 

estudis i materials han restât des d'ales-

hores inédits. Ara (1976), els hereus de 

la familia Patxot n'han fet dipositari el 

Centre perqué, com a obra de cultura 

catalana, el tingui a l'abast dels estu

diosos d'arreu. • 
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i així creiem poder formar el mes com
plet i detallat inventari de les masies 
catalanes, que ha de servir per al fons 
de l'Estudi. Agrairem els donatius de 
fotografíes de rnasies, facílitant-nos 
clixés fotografíes, documents, llibres, 
dibuixos, alxí com aquelles inicíatíves 
que puguin èsser profitoses per al fi 
que ens proposem. 

Caldria que tothom, i especialment 
els socis del Centre i d'altres entitats 
excursionistes, es fes carree de l'oblí-
gació moral que té de contribuir a l'o-
bra de cultura que sota la responsa-
bilitat del Centre Excursionista de Ca
talunya es vol continuar. Amb la se-
guretat que no sols els será agraida 
qualsevol indicado o dada que facili-
tin, sino que l'Estudi de la Masia està 
a disposició de tothom per a la con
sulta pública. Un bé de cultura tan 
important com és aquest, és necessari 
que estigui a l'abast de tothom. 

La tasca a fer és molta. El sistema 
de vida al camp és el que mes ràpida-
ment va desapareixent ¡ es fa mes ur
gent arreplegar el màxim d'informació 
del fet etnie més senzill, per anar a 
formar la base del coneixement racial 
de forma autèntica. 

El passât més proper és base del 
présent i projecte esperançat d'un fu-
tur immédiat. D'un futur que necessita 
coherencia per tal d'esser véritable i 
autèntic. Véritable i autèntic amb nos-
altres mateixos, amb la nostra vida i 
el nostre poblé. Creiem qtie aquesta 
és la nostra tasca i potser també la 
teva. 

NOTA DE LA Ft. 
Per un error del quai demanem excuses 
als interessats i als nostres lectors, fem 
avinent que l'article que publicàvem al 
nûm. 691 de MUNTANYA amb el titol 
"Converses a muntanya: les OMmpiades", 
atnbuit a Eduard Cardona, és degut a 
Joan Cardona. 

cronica 

a cura de Modest Mont l leó 

Primer Aplec Excursionista 
deis Països Catalans 

El dia 15 de maig va tenir Hoc al 
Tossal deis Tres Reis (Fredes) el Pri
mer Aplec Excursionista deis Països 
Catalans i onze de les Comarques 
Tarragonines, convocat per la Secció 
Excursionista del Centre de Lectura de 
Reus, que constituí un dels actes més 
signifícatius de l'Entitat reusenca amb 
motiu del 75 è aniversari de la seva 
creació. Aquesta trabada s'esdevenia 
després de més de quaranta anys de 
3ilenci imposât per una administració 
contrària al nostre tarannà i a uns ac
tes que com aquest teñen un fons 
cultural ¡ patriòtic, una gran companyo-
nia i un bescanvi de conceptes, pensa-
ments o coneixements muntanyencs 
que poden fer la tasca excursionista 
fructífera. Si abans fou circumscrít a 
les comarques tarragonines, enguany 
ha estât ampliai als Països Catalans. 

L'últim Aplec va tenir Hoc al Mones-
tír de Santes Creus, l'any 1936. En 
cloure aquella crida, no es podía pre-
veure que la propera trobada tindria 
Hoc a la Tinença de Benifassà quaran
ta anys després i amb mes força que 
mai. 

El dissabte día 14 començaren els 
actes amb la ¡nstaHació d'un Campa-
mént vora el Mas de Pinar Pía i al ves-
pre tingué Hoc un Foc de Camp, ani
mât i variât, que, al nostre entendre, 
es perllongà un xlc massa en détri

ment de l'autèntic esperit de l'Aplec, 
així com dels résultats que hom prete
nia d'obtenir. Uns grups de ¡oves, se-
gurament poc assabentats del signifi
cai de la trobada o del simbolisme del 
«convit», s'estengueren fins a altes ho-
res de la nít amb insistencia, recla
mant als estéis tot allò que tots volem 
per a millorar el nostre país. 

El diumenge no es presenta rialler 
com hauríem volgut. El paisatge de Pi
nar Pia és de totes maneres elogiable: 
els pins s'enlairen dreturers i els ban
cals del Mas, avui ermots, escalonats 
per l'estreta vali, es veieren plens de 
tendes i de cotxes. Aquella vali feia 
dies que no havia tingut tanta gent, ni 
tantes senyeres; potser les ultimes 
aglomeracions tingueren Hoc durant la 
guerra de la Independencia, quan l'e-
xèrcit francés féu estralls a Fredes I 
pobles de la rodalia de la Tinença. Nos-
altres ens trobàvem allí per viure unes 
hores agermanats, i agermanàrem tam
bé al mateix temps les terres en una 
arqueta, i aquest fet simbòlic ens va 
unir i a tots ens va plaure el retroba-
ment, la joia del «convit», la fe en la 
gran familia muntanyenca. Per això, de 
la trobada en van sortir lligams de con
vivencia i s'escoltaren fonamentades 
conclusions per al nostre futur immé
diat i es començà a parlar del IV Con
grès Excursionista Cátala. 

L'acte d'obertura de l'Aplec va cele
brarse al cim del Tossal deis Tres Reis 
(1.351 m. d'alt.), yèrtex geografie on 
conflueixen les régions d'Aragó, Va
lencia i Catalunya. Des de Pinar Pia 
s'invertiren vint-i-cinc minuts a peu 
per un bon carni guarnit per peònies, 
lliris, orquídies i altres flors que feren 
embadalir la majoria dels excursionis
tes. Una vegada dalt, poguérem veure 
som els jeeps s'havien atrevit entremig 
deis matolls i ens acompanyaven «las 
fuerzas del orden». 

Varen dirigir la paraula als assis-
tents, en primer lloc, el Président de 
l'entitat organitzadora. Després, pel 
País Valencia, va parlar Francese Mira, 
del Centre Excursionista de Castellò de 
la Plana: per Catalunya-Nord, Adria 
Juanola, del Grup Pirnienc Rossellonés 
d'Excursionisme Nord-Català; el repré
sentant de les liles no pogué assistir-
hi, i pel Principat va parlar Lluís Pun-
tís, Président del Centre Excursionista 
de Catalunya, el qual en el transcurs 
del seu parlament va arrencar una for-
ta ovació. 

Lluís Puntís féu a continuació un ob-
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El restituii monument a Rafael Casanova, 

a la Ronda de St. Pere de Barcelona. J 

sequi a l'entitat organitzadora, amb mo-
tiu del seu 75 è aniversari, consistent 
en una creació de cerámica, obra de 
Margarida Cardona de Puntís, obra que 
representava una rotllana sardanista 
ballant sobre una auténtica pedra de 
conglomérat de la muntanya de Mont
serrat . Seguidament s'efectuà l'acte 
simbólic d'emplenar una arqueta, tam
bé de cerámica, obra de la senyora 
Cardona de Puntís. Les te r res proce-
dien de contrades historiques dels Paï-
sos representats . Els germanets Car
dona, vest í ts segons l'antlc ús català, 
hi abocaren les te r res del Principat i 
de les Balears; una noieta rossa ho féu 
peí País Valencia i en Juanola per la 
Catalunya-Nord. 

Un cop plena i tancada, es procedí 
a soterrar-la al mateix cim del Tossal 
deis Tres Reis, amb la nostra ensenya 
flamejant. El grup Arnella-Sala interpre
ta amb flabiols Els Segadors, que el 
public seguí tôt aplaudint o abraçant-
se fraternalment. 

Abans de dinar, davant del Mas i so
bre l'era inactiva, va tenir Hoc un con
cert amb la intervenció de cantants 
representat ius dels Països Catalans. 

Després del dinar s 'establi l'ordre 
deis propers Aplecs, i podem avançar 
que l'any vinent es celebrará al Pais 
Valencia ¡ després a la Catalunya-Nord. 

Unes actuacions folkloriques i el 
Cant dels Adéus foren els últims ac
tes de la tarda i clogueren el primer 
Aplec. Al retorn tots pensàvem que 
aquesta primera edlció, després de 
tants anys de silenci, havia es tâ t un 
autèntic retrobament, perô que es tem 
segurs que els anys vinents encara se
rán mes profitosos. El Monestir de Be-
nifassà, el Pic-Nic d'ICONA, vora el 
pantà d'Ulldecona, la Sènia, El Mont-
sià i l'Ebre, quedaven units en el re
cord de la diada. 

Ens congratulem d'haver assist i t a 
l'Aplec i felícitem la Secció Excursio
nista del Centre de Lectura de Reus, 
així com els seus organitzadors, per 
haver instítuít de bell nou l'antic Aplec. 

XII Festa de la Canco de Muntanya 

El diumenge 22 de maig, patrocinada 
per la Federació Catalana de Munta
nya, i amb la coHaboració de l'Ajunta-
ment de Valls, va tenir Hoc a la capi
tal de l'Ait Camp la XII Festa de la 
Caneó de Muntanya, organitzada pel 
Club Excursionista de Gracia, coincidint 
també amb el 25 Aniversari de la fun-

< - - ! . t . . 

I 

daciô del Grup de Cantaires Munta-
nyencs, del mateix club. Hi fou values 
el suport de la Secciô de Muntanya de 
l'AAEEMI de Valls i la participaciô de 
la coral local Espinavessa. 

Els ac tes es desenvoluparen a so-
pluig de l'església arxiprestal de Sant 
Joan Baptista i començaren amb una 
missa, la presentaciô de la festa, a 
carrée del vice-president de la F.C.M. 
i un petit concert de salutaciô. La nos
tra Coral hi interpréta, sota la dlrecciô 
del mestre Edmon Colomer, «La filla 
del marxant» i «La Santa Espina». Des
prés, amb les interpretacions de con-
junt, cantaren les segûents cançons: 
«Muntanyes régalades», «Pel maig que 

ve», «Apa, minyons, fora la tenda», «Al-
gù passa pel carni», «Tres coses ens 
agraden», «Canon de la Pau» i la can
ee que obtingué el 1er. premi del 2on. 
Concurs «Elisard Sala». 

Horn hi trobà a faltar corals i també 
creiem que aquesta trobada de cantai
res hauria de celebrar se en piena mun
tanya. El mare de la natura és molt 
apropiat; més si pensem que tots son 
excursionistes. Potser l'any vinent es 
pensare en un paratge muntanyenc es-
caient. Apuntem alguns llocs apropiats: 
Siurana de Prades, Castell d'Escornal-
bou, Sant Miquel de la Tosca (El Vilo-
sel l) , Sant Eloi (Tàrrega), etc . 
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Acte de la reinstaurado del monument a 

Pau Claris, a l'Arc de Triomf, el 8 de 

juliol de 1977. Entre els assistents, veiem 

la representado del Centre. «f 

Ofrena floral al restituït monument 
a Rafael Casanova 

El día 2 de juny, a migdia, diverses 
entitats civiques i politiques de Barce
lona acudiren al peu del restituït mo
nument a Rafael Casanova,| que fou 
Conseller de la Generalität, per tal de 
fer-hi ofrena de ramells de flors o de 
llorer amb llacades dels colors de la 
nostra senyera. 

L'acte tingué un caire d'inauguració 
oficial, puix que presidí la cerimònia 
el regidor Font i Altaba i pronuncia 
unes paraules el senyor Antoni de 
Moragas, President del Foment de les 
Arts Décoratives .entitat que fa anys 
va empcendre la tasca de reivindicar 
la restitució dels monuments retirais 
«per Ilei de conquesta», ara fa quaran
ta anys. 

La nostra entitat va estar represen
tada en aquest dia historie pel Presi
dent Lluís Puntís, Vicepresident Hilari 
Sanz i Bibliotecari Modest Montlleó. 

Monument a Pau Claris 

El divendres 8 de juliol a migdia va 
tenir Hoc l'acte de reposició del mo
nument a Pau Claris als jardinets que 
envolten l'Arc de Triomf, dins ja del 
Saló de Sant Joan. 

Aquesta reinstauració, com la dels 
monuments a Casanova i a Layret, ha 
estât possible gracies a l'esforç i la 
constancia del FAD (Foment de les 
Arts Décoratives) ¡ del SERPAC (Set-
vei de Recuperació del Patrimoni Ar-
quitectònic Cátala), i a la decidida col-
laboració de l'Ajuntament de Barcelona. 

L'acte, que revestí una gran senzille-
sa però una gran emotivitat, consistí 
en una ofrena floral feta per diverses 
entitats, com Associacions de Veïns, 
Amies de la Ciutat i partits polítics. Hi 
assisti un gran nombre de public. 

Inicia l'acte el senyor Antoni Mora-
gues pel FAD, el quai glossa la Perso
nalität histórica de Pau Claris i Casa-
demunt. Les dades del seu naixement 
a Barcelona l'any 1586, la de l'any 1612, 
en que fou nomenat canonge de la Seu 
d'Urgell, es posaren en relleu, aixi com 
també la del juliol de 1638, quan fou 
elegit President de la Generalität de 
Catalunya. Especial mencio es va fer 
de l'historié 16 de gêner de 1641, en 
qué el mateix Claris proclama la Re
pública Catalana sota la protecció de 
Franca, déclarant alhora Catalunya 
nació independent. No cal dir que ca

da una d'aquestes efemérides era aplau
dida entusiàsticament. 

Seguiren els parlaments a carree de 
divsrses personalitats politiques que 
tanioé assistiren a l'acte. El senador 
Lluís Maria Xtrinacs va recitar una 
sentida poesia de Ventura Gassol de
dicada a Pau Claris, titolada «El calze 
de Pau Claris». També hi assisti el se
nyor Alfons Cànoves, segon tinent 
d'alcalde, en representació de l'Ajunta
ment. 

El Centre Excursionista de Catalunya 
estigué présent a l'acte, especialment 
invitât pel FAD. El representaren el seu 

President, Lluis Puntis i Pujol, el vice-
president Hilari Sanz i Gonel i la vi-
ce-secretäria, Montsiö Garcia. 

Despres de les ofrenes florals i I'ex-
pressiö unänime del desig del retorn 
del President de la Generalität. Hono
rable Tarradellas, es va cloure lacte 
amb el cant d'Els Segadors entre el 
voleiar de les nostres senyeres. 
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V i e s d ' esca lada n o v e s 

crònica alpina 

a cura de Ricard Vila 

Pirineu: Activitat hivernal 

Gavarnie (mur de la cascada) 
El 8 de febrer de 1977 D. Julien I 

R. Munsch remunten la cascada de Ga
varnie pel mateix itinerari que feren 
l'hivern passât R. Despiau i G. Battala. 
Aquest any han sortit per la gran pla
ca de glaç a la dreta de la via «Cas-
tagne-Vergez». 

Julien i Munch el 15 de marc de 1977 
remunten una cascada de glaç próxima 
a la via deis guies, sortint a la dreta 
de l'itinerari anterior. 

L'Itinerari, totalment glacial, l'han ba-
tejat amb el nom de «via dels banza-
yous». 

Gavarnie (Marboré) 
El 5 de marc de 1977 Raymond Des

piau efectúa la primera ascensió hiver
nal en solitari a l'aresta Passet del pie 
de Marboré. Efectúa l'aproximació, l'as-
censió a l'aresta i el descens per la 
bretxa de Roland en vint hores sense 
biVac. 

Ansabere 
Tercera hivernal a la cara sud de la 

petita águila, el 8 de febrer 1977, per 
C. Desbats ¡ E. de Valicourt. 

Segona hivernal del diedre N.E .de la 
gran águila, el 6 de marc 1977, per 
D. Julien, R. Munsch i D. Perrin. 

Rognom du Ger (Gourettej 
Segona hivernal a la via originai de 

PEDRAFORCA Cabirols Inf 
Via Cerdanuola 
per E.Andres J.Cabau, 
E Sirvent (eam)i J.Wr-
daouer (cade), i a ats. 
el U-9-75 
300 m, MD. 4-5h. 
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II 
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La paret de l'aeri de St. Jeroni, a Mont

serrat, on hi ha marcades dues vies 

d'escalada. La via CADE, d'entrada, en 

punts t rattles, i la via Valentina-Casano

vas, punteiada. • 

la cara nord, 8 gêner 1977, per D. Ju
lien i R. Munsch. 

Ossau 
Primera hivernal a la via S.E., direc

ta de la punta Jean Santé, el 3 i 4 de 
marc de 1977, per D.Julien i R. Munsch. 

Primera hivernal de la via Bellefon -
Sarthou de la cara oest-nord-oest del 
gran pic, per R. Mizrahi i Ch. Homualk, 
el primer trimestre de 1977, amb qua
tre bivacs a la paret. 

Arbizon (Bigorre) 
•El 9 de gêner 1977, P. Carmouze I 

P. Viorrain femunten el couloir est del 
pic de Montfaucon per una sortida di
recta molt exposada, amb grans dificul-
tats en terreny mixt. 

Spigeoles. Qualrat 

Primera hivernal del piller oest-sud-

oest del Ouairat, el 6 de marc 1977, 
per P. Viorrain, T. Bedel, b. prat, 
M. Fabbro i Sirvain. També en aquesta 
regió J. P. Barokas fa en solitari l'ares-
ta sud-est del Spigeoles. 

Ascensions no hivernais 

Riglos 
Quarta ascensló (segona Integral) 

de la cara sud del Mallo Visera en 
7 hores, per B. Uzabiaga, P. Drai i 
F. Thomas, el 9 de gener 1977. 

Terradets 
Primera ascensló a l'esperò de les 

Bagasses (500 mts. a l'esquerra de la 
paret) el 30 de gener de 1977, per 
C. Sebie, F. Thomas i G. Uzabiaga, en 
6 hores. 

Primera ascensió de la cara sud-est 
de Font Freda (a l'esquerra de l'esperò 
anterior) el 27 de febrer 1977 per 

G. Sebie, F. Thomas i G. Uzabiaga en 
12 hores. 

Pena Teiera 
René i Gerard Battaia repetlren l'a-

gost passat (1976) el gran diedre. Uti-
litzaren 15 pitons. 

Pie de Sant Cugat (Serra de Sant 
Gervàs) 
Primera ascensió de l'aresta sud-

oest el 24 abril 1977 per P. Carmouze, 
R. Despiau, Viorrain i Fabbro. La via 
s'ha repetit per segona vegada el 3 
d'abrìl per F. Thomas i Uzabiaga en 
8 h. L'esperò és d'uns 1000 mts. amb 
un desnivell de 700 mts. 

Còrsega 
G. Battaia, R. Despiau, B. Denizot I 

D. Ajasse han obert una via de gran 
dificultat a la cara est del Capo Dorte 
(500 mts.) el 5-6-7-8 d'abrìl 1977. 



Les agüites del Travessany. Via Uquarta 

águila, esperó Joan Enric Farreny, vía 

CADE, vía 2; segona águila, esperó David 

Subirá, vía curset CADE 77. «f 

Vies d'escalada noves 

Serra de Montgai (Pas de Montrebei) 
Paret d'Aragó 

El passât 23 d'abri l queda enl lest ida 
la via CADE a la paret d 'Aragó (Mon
t rebe i ) . a la serra de Montga i . Des-
prés de mol ts anys d 'esforços i per i -
pècies per travessar el r i u , amb la col
laboraci ó de prop de 15 persones, s'a-
cabà la via a la paret d'uns 30 met res . 
La via consta de 18 l largs i una di f icul-
ta t d 'MD. L'horari és di f íc i l de calcu
lar f ins que no s'hagi to rnat a repet i r , 
però en 8-12 hores és possib le de fer
io. La tècnica és predominantment l l iu-
re amb una roca força acceptable. L'es
calada ofere ix sempre una gran ver t l -
ca l i ta t i reunions incomodes. Tot això 
junt amb l 'aproximació (Estal l , 2 h.) I 
el descens (4 h.) fa que la via es pre
sent i amb gran duresa. 

R. Vlla 

Montserrat 

La paret de l'aeri de Sant Jeroni Ja 
compta amb una nova via d i recta. 
Oberta per membres del Gelerà cons
ta de 10 l largs de corda i una di f icu l tat 
de V, A, . 

La via d iscorre a la dreta de l 'Angla-
da-Guil lamon. La pr imera part segueix 
una gran placa, amb una f issura cen
tral f ins als l lavis, i la segona per la 
marcada f issura vermel la . Prlmitìva-
ment , a l ' i t inerar i hi t rebal laven els 
membres del CADE obr in t una via que 
comença per la gran to r re ; seguint 
uns dièdres s'arr iba als l lavis i d 'aci , 
amb una bavaresa, s'arr iba a un flan-
queig sota el nas per a entrar a la f is
sura, oberta ara pels membres del Ge
lerà. Aquesta via CADE consta de 
8 l largs de corda I una di f icul tad d 'MD. 

471 



a cura de Josep Girona 

JORDIPONS 

Annapurna Est, un 8.000 verge. — Jor-
di Pons. 176 pàg. Ed. Joventut. Bar
celona, 1976. 

Quan Jordi Pons escrivia el seu lli-
bre, segur que no s'imaginava corn fa
cilitava de fer una critica d'aquesta 
obra. 

Se'n fa via, de llegir-la. Sorprèn el 
seu aspecte huma i social, tant com el 
purament esportiu, exposats de forma 
amena i intéressant. 

A la constataci d'aliò que pot la vo-
luntat a l'hora de vèncer dificultats 
quan es persegueix un ideal somiat 
molt de temps, cal afegir que en tot 
el llibre es respira un esperit sensible
ment mediterrani, molt nostre. En veu-
re com els components de l'expedició 
s'anaven adaptant a les dificultats (al-
gunes prevlstes, d'altres no) que unes 

darrera les altres ès presentaven, tro-
bem, ultra un excellent sentit de com-
panyonia, l'optimisme que ens desper-
ta qualsevol fet intranscendent i que 
ens ajuda a tirar endavant quan les 
coses no surten com les teniem pla-
nejades. Fins a coronar l'obra iniciada. 

Finalment creiem remarcable que, al 
costat de tantes pédicules, llibres i 
conferències en que la muntanya s'ha 
convertit en un énorme gimnàs, on 
mitjançant una tècnica perfecta, el ma-
terial adéquat i el temps necessari es 
pot pujar on es vulgui i com es vul-
gui, el llibre d'en Pons és com un aie 
d'aire fresc que torna a l'alpinisme allô 
que n'es l'essència: l'esperit d'aven-
tura. 

A. Griful 

Aportació al centenari de l'excursionis-
me català. Francese Blancher i Puig. 
30 pàgs. El llibre va acompanyat 
d'una cassette. Barcelona, 1977. 

El nostre centenari ha mogut moltes 
i bones plomes i ha galvanitzat els 
millors i més nobles afanys literaris. 
Poetes, músics i narradors s'han mobi-
litzat per glossar els diversos aspec-
tes d'aquesta efemérides tan remarca
ble i que tan emotivament ens ha colpit. 

Francese Blancher, un poeta amb vo-
cació i amb tremp literari, enamorat 
fervent de les nostres muntanyes, no 
hi podia faltar, ¡ el seu recull poètic 
que suara comentem, és el fruit d'a
questa avinentesa. 

En els Jocs Floráis de Muntanya ce
lebráis el dia 9 de maig a Sant Feliu 
de Buxalleu (La Selva) a iniciativa de 
l'Agrupació Excursionista Icaria, i sota 
el patrocini de la Federació Catalana 
de Muntanyisme, es crea el Premi Es
pecial dedicat a la poesia que millor 
glossés el Centenari de l'excursionis-
me cátala, del qual resulta guanyadora 
la bella poesia amb qué Francese Blan
cher encapgala el present recull. 

El llibre va acompanyat d'una cas
sette que conté la recitado per l'emi-
nent actriu i rapsoda Maria Matilde 
Almendros de l'Oda al Centenari de 
l'Excursionisme Català, d'un Himne al 
Centenari i d'una Sardana d'Ofrena, i 
la interpretado a quatre veus deis dos 
poemes musicats pel mestre Agustí 
Cohí i Grau; l'Himne, per la Coral 
«Cantaires Muntanyencs del Club Ex
cursionista de Gracia», i la Sardana, 
per la Coral «Mestre Tomás». 

La part més intéressant del llibre és 
sens dubte l'Oda, que glossa amb beli 
estil poètic els esdeveniments més re-
llevants deis primers cent anys de l'ex-
cursionisme cátala, i singularment del 
nostre Centre, des de la primicera «As-
sociació Catalanista d'Excursions Cien-
tifiques», arrelada al cim del Mont Tà-
ber, al vetust i historie carrer del Pa
radis, fins ais nostres homes illustres, 
socis que donaren glòria a Catalunya i 
a l'excursionisme català: Gulmerà, Ver-
daguer, Carreras Candi, Aulèstia i Pl-
joan, Gaudi, Masso i Torrents entre 
tants d'altres, així com els primers clàs-
sics de la bibliografia excursionista: 
Artur Osona i César August Torras. 

Acabem aqüestes ratlles amb una de 
les més belles estrofes que Francese 
Blancher ha escrit en la seva Oda: 

«I del romà Mont Taber d'aquella Bar-
[celona 

els vestigis del temple, columnes d'un 
[passât, 

serviren com estatge de la viril rodona 
ja de disset atletes de cor tot abrandat. 

I encara avui perdura l'antiga llar del 
[Centre 

en el vetust i historie carrer de Paradis 
amb capitells que emmarquen l'arxiu on 

[es concentra 
la saba enorgullida del nostre beli 

[país.» 

Josep Girona 
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I / A L T A M U N T A N Y A C A T A L A N A 
F L O R A I V E G E T A C I Ú 
per Josep Vigo i Bonada 

Contingut bàsic: 

Comentaris sobre els diversos tipus 
de comunitats végétais dels estatges 
subalpî i alpi (pinèdes, landes, gespets, 
molleres, etc.) amb la descripciô de les 
plantes mes notables. Idées gênerais 
sobre el paisatge pirinenc i, mes espe-
cialment, sobre les principals caracté
ristiques de l'ambient d'alta muntanya 
i de les plantes que s'hi fan. 

II.lustrado: 

240 fotografíes 
a tot color 

268 dibuixos 
(d'Eugenl Sierra) 

42 esquemas 
i mapes 

En vp*rJ* a la Secretaria del Centre 
Excursionista de Catalunya 
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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 totes les activitats i tots els aspectes de la muntanya i l 'excursionisme. 

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 l unya , ha guanya t una nova etapa de 

s u p e r a d o , tan t per la p resen tac ió c o m peí con t i ngu t , c o m a f ru i t de is e s f o r c o s d 'un t reba l l d 'equip. 

A r a , M U N T A N Y A , d e m a n a la c o l . l a b o r a d o de is seus l ec to rs pe r 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 coneixen. 

Par leu-vos de 
MUNTANYA 
i feu-los-la 
conèixer. 

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

N o m 

c a r r e r . num. pis 

p o b l a d o 

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

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

(distr icts postal ) 

amb la 

C o b r a m e n t : 

• gir pos ta l 

r~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 i s , s e g o n s 
au to r i t zac ió ad jun ta . 

Signatura 

D a t a 

S e n y o r D i r e c t o r d e 
B a n c 

C a i x a 

S u c u r s a l : C a r r e r : 

P o b l a c i ó : 
n u m . 

D is t ing i t senyor : 

U s p r e g u e m q u e f ins a nova ind icac ió , v u l g u e u fer 

e fec t iu el rebut a n u a l a la rev ista M U N T A N Y A , de l C e n t r e 

Excurs ion is ta d e C a t a l u n y a , c o r r e s p o n e n t a la s u b s c r i p c i ó a 

n o m d e _ _ 

q u e viu a 

P o b l a c i ó , a m b c a r r e e al 

c o r r e n t n ú m 
c o m p t e d . e s t a | v ¡ n ú m 

a n o m d e _ _.. _ _ 

B e n a t e n t a m e n t , 

F i rma: 

Preguem ais nostres subscriptors que ens vulguln 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 lllbreta d'estalvi. 
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