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BEN POC 
OBTINDREU 
MOLT 
Feu-vos soci del CENTRE EXCURSIONISTA DE CA
TALUNYA-CLUB ALPI' CÁTALA, o feu-ne un amie. 
També el podeu obsequiar com a prova d'amistat. 

Tindreu la satisfaccio de contribuir al sosteniment de 
l'obra centenaria d'una entitat excursionista catalana 
de projecció internacional que és escola de civisme, 
divulgadora de la nostra cultura, que lluita per la con
servado de la naturalesa i del patrimoni natural i des-
cobreix el nostre país a tots aquells que n'esdevenen 
membres i collaboradors. 

L'excursionisme, l'alpinisme, l'escalada, Tesqui, l'espe-
leologia, l'acampada, la fotografia, el cinema amateur, 
igual com la geografia, la mineralogia, la geologia i les 
ciències i les arts en general són les activitats que 
podreu desplegar amb la vostra incorporació. 

Trieu la fórmula que us plagui mes per esdevenir-ne 
membre i indiqueu-nos-la enviant-nos la butlleta se-
güent. 



PROPOSTA DE S O C I 
(Quotes anuals) 

CATEGORIA QUOTA 

• NUMERARI El qui té més de 18 anys. Resideix a Barcelona o dina la seva 
comarca. Rep la circular mensual I la revista "MUNTANYA". 2.500, - Ptes. 

• JUNIOR El qui té més de 14 anys i menys de 18. Resideix a Barcelona 
o dins la seva comarca. Rep la circular mensual i la revista 
"MUNTANYA". 2.100, — » 

• ASPIRANT El menor de 14 anys, fili de soci NUMERARI. Resideix a Bar
celona o dins la seva comarca. 600, — » 

• NUMERARI FAMILIAR L'esposa del soci numerari. 600, — 9 

• FORA El qui resideix habitualment fora de Barcelona i de la seva 
comarca. Rep la circular mensual i "MUNTANYA". 1.800, — » 

• NUMERARI PROTECTOR Col labora especialment amb una quota anual minima de 5.000, — » 

• PROTECTOR COLLECTIU Empreses i entitats que col.laboren amb una quota anual mí
nima de 10.000, — » 

• NUMERARI VITALICI La persona de més de 40 anys, que col.labora amb una apor-
tació única vitalicia de 

Quota única 
75.000,- Ptes. 

Seccions a les quals desitja pertànyer 

O Cinema Amateur 660 Ptes. O Esquí 600 Ptes. O Geografia 60 Ptes. 

O Muntanya 

O Camping 
400 » O Fotografia 180 

120 » O Ciències i Arts 60 

O Equip de Recerques 
Espeleològiques (ERE.) 420 

Us prego que m'accepteu com a SOCI dins la CATEGORIA (~J I que em doneu a més d'alta a la (les) 
SECCIÓ (SECCIONS) O. o n penso tenir la meva activltat. (Cai marcar una X damunt et I I i la Q 
que us interessine 

Adjunto taló bancari N.° contra banc/caixa 

de pessetes -

C O G N O M S - _ NOM 

ADRECA _ POBLACIÓ DP 

INSCRIPCIÓ OBSEQUI. Si és que en feu soci un amie i l'obsequieu, poseu el vostre nom i adrega 

a continuació. 

COGNOMS - N O M 

ADRECA - POBLACIÓ - DP 

ACTIVITATS 

Excursions 
Cúrsete 
Conferencies 
Projeccions 
Col.loquis 
Taules Rodones 
Sessions de Cinema 

SERVÉIS D'ESTUDI 
I CONSULTA 

Biblioteca 
Arxiu Fotografie 
Arxiu Cartografie 
Estudi de la Masia (Arxiu) 

SERVÉIS DE XALETS I REFUGIS 

Xalet de la Molina, 
Alp (Cerdanya) 

Xalet Juli Soler i Santaló, 
Salardú (Vali d'Aran) 

Xalet de la Basseta (Sant Joan 
de l'Erm), per Castellbò 

Refugi de la Renclusa 
(Maladeta), per Benasc 

Refugi d'Ull de Ter (Alta Vali 
del Ter), per Setcases 

Refugi d'A Mitges (Estany 
d'A Mitges), per Espot 

Refugi Josep Maria Blanc 
(Estany Tort), per Espot 

Refugi Ventosa i Calvell 
(Estany Negre) per Boi 

Refugi Ciriac Bonet (Siurana), 
per Cornudella i Prades 

Refugi Pere Borés (Estany de 
Besiberri), per l'Hospital de Viella 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
CLUB ALPÍ CÁTALA Fundat el 1876 

Paradis, 10, pral. - Barcelona-2 



EQUIPAT QUE T'ENSENYAREM D'ESQUIAR. PER: 19.980,- pts. 

r 
ESQUÍS J 

CURSET 

REMUNTADORS 

FIXACIONS 

BASTONS 

ALLOTJAMENT 

MENJAR 

ESFOFtTS 

edelweiss 
PARKING GRATUIT 

Gran Vía, 527 
Telefon 254 83 00 
BARCELONA-11 
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MODEL KARST 
IL LUMINACIO COMBINADA 
ELECTRICA I DE GAS 
ACETILLÉ 

CASC PROTECTOR 

duraleuforte 

FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* BARCELONA 

FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU*BARCELONA! 



CONVOCATORIA PREMI LITERARI 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

El Centre Excursionista de Catalunya convoca el 
PREMI LITERARI CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, 

destinât a una obra inèdita que contribueixi a fer 
conèixer i estimar la natura als nois i a les noies, 
d'acord amb les seguents 

I.— Les obres que concursaran a aquest premi s'han de proposar la presen
tado de la natura ais PaTsos Catalans, en tots els seus aspectes, principal-
ment naturals, com muntanyes, coves, rius, mar, arbres, f lors, ocells, peixos, 
etc., però sense prescindir deis que són fruit de la transformació de l'home, 
com són conreus, camins, cabanes, poblacions, a fi de crear interés, respecte 
i estimació en els seus receptors. 

I I . - Les obres van destinades principalment a nois i noies de 12 a 15 anys, 
però han de poder interessar també el public en general. 

III.— El Jurat valorará preferentment el carácter atractiu i amé de les obres, 
tenint en compte el public a qué van especialment destinades. 

IV.— Les obres serán escrites en cátala, amb una extensió mínima de 100 
holandesos mecanografiáis a doble espai i amb previsió de les il.lustracions 
amb qué es publicará l'obra guanyadora. 

V . - L'import del Premi Literari CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
és de 100.000 pessetes i, un cop fet efectiu, tots els drets de propietat, 
incloent possibles edicions posteriors i traduccions, quedaran atribuíts al 
Centre Excursionista de Catalunya. 

VI.— Els origináis s'hauran de presentar mecanografiáis per triplicat, a la 
Secretaria del Centre Excursionista de Catalunya, carrer del Paradís, núme
ro 10, Barcelona, abans del 26 de novembre de 1979. 

V I L - El veredicte es farà public no mes tard del 20 de febrer següent i el 
premi será lliurat en un acte public que s'anunciará oportunament. 

V I I I . - El Jurat del Premi Literari CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
estarà format pels Srs. Rosa Carrió, Joan Triadú, Albert Jane i Eduard 
Cardona, i podrá comptar amb els assessoraments técnics que calguin. 

B A S E S 

Barcelona, 26 de novembre de 1978 

Diada commemorativa del CU aniversari de la fundació 
del Centre Excursionista de Catalunya 
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Editorial 
Rises innecessaris 

Toma la neu. 
Tornen íes baixes températures, 

el torb, el mal temps i els dies 
curts. I tornen, com guirabé cada 
any, d'una manera sohtada, ines
perada per a la majoria de ciuta-
dans que viuen lluny de la mun-
tanya i viuen també lluny duque-
lia antiga saviesa deis pagesos que 
havia establert, en forma de dites 
populars, tot un calendan de pré
visions météorologiques, acompler-
tes inexorablement any rera any, 
igual com es van acomplint enca
ra ara, malgrat que a la munta-
nya ja queda ben poca gent per a 
comprovar-ho. 

La informado meteorològica i la 
previsió del temps avui son difo
ses àmpliament per la ràdio, la te-
levisió i eh diaris; però, malgrat 
tot, la gent de ciutat en fa ben poc 
cas, i és que el seu ritme de vida 
és sempre igual, faci el temps que] 
faci. No els esperen uns camps que 
cal llamar, sembrar i segar, al 
compás de la metereologia. Els es
peren unes oficines, uns tallers, 
unes universitats o unes escoles, on 
no s'adonen del pas de les esta-
cions, si no és quan miren un ca
lendan tot comptant els dies que 
els manquen per a les vacances 
d estiu. 

I, en canvi, cada dia hi ha mes 
gent que espera els dies de festa 
per anar a l'alta muntanya també 
a l'hivern. 

Les. carreteres i pistes els l'han 
acostada considérablement i en 
ben poques hores es trabaran en 
un mon diferent, alpi, on gandirán 

amh les travessies cTesquî de mun
tanya, les escalades de gel, les nits 
ais refugis o dins un igloo o una 
tendu isotérmica. 

Tôt plegat resulta engrescador, 
sobretot per ais mes joves, que a 
mes a mes shan empassat tots els i 
relats de les expedicions extraeu-
ropees i de les ascensions a les mes 
dificils cares nord. Han vist tots els 
àudio-visuals i tots els films, molts 
dels quais mitificadors de l'alpinis
me i de les situacions limit que a 
vegades comporta. S'hi han sentit 
identificáis i, sensé solució de con-
tinuitat, han volgut ser élis els pro
tagonistes de l'aventura. 

Tothom s'hi veu amh cor. 
Amb una ignorancia olímpica 

respecte ais canvis habituais de 
temps propis de cada regió, amb 
un desconeixement total de les con-
dicions de la neu i de com moure-
s'hi, amb una exagerada sobreva-
loració de les possibilitats prôpies, 
amb molt dentusiasme i molt poca 
preparado previa, en llancen a em-
preses, que en aqüestes condicions 
esdevenen temeràries, per tal das-
solir cims dificils o de realitzar tra
vessies exposades. I massa sovint 
aqüestes proeses d'hivern acaben 
en tragédies irreparables. 

I és ben llastimós que sigui aixi, 
perqué tots els qui estimem Taita 
muntanya sabem com és magnífica 
precisament a Vhivern i ens plan 
que aixd ho descobreixin i ho ex-
perimentin com mes excursionistes 
millor. 

I que aixd no son només páran
les, nés una prova la quantitat de 

cursets d'iniciadó, de deles de sor-
tides, d'excursions socials, que cada 
hivern i des de fa moites décades 
la nostra entitat organitza. Vocals, 
directius, Companys, tots, desinte-
ressadament, volen fer participar 
del goig de ïalpinisme hivernal als 
qui en senten el desig o la curio-
sitat. 

A totes les entitats excursionistes 
hi ha, i aquest nés un deis princi
páis valors, molta gent, gran i jove, 
preparada, experimentada i conei-
xedora de Taita muntanya, ben dis
posada a orientar els qui ho neces-
siten, feliç de poder-ho fer, i a punt 
de fer colla per acompanyar-los. 

Tot aixd és un gran potencial 
descola, de técnica, dexperiéncia 
i de Solidarität, llastimosament ig
norât per la gran majoria de grups 
que van a muntanya peí seu comp
te i risc, que moites vegades esgo-
ten en una sortida poc reeixida to
tes les illusions, per sempre mes. 

Cal, duna vegada, orientar la 
gent que vol començar per tal que 
ho faci iniciant-se dins duna enti
tat excursionista, ja que aqüestes 
son les véritables escoles dalpinis-
me al nostre pais. 

El contacte amb alpinistes de to
tes les edats els resultará enriqui-
dor. Les entitats es beneficiaran de 
lès experièndes noves que cada 
nova persona hi podrá aportar i el 
nostre alpinisme anirà guanyant en 
resjwnsabiNtat, Seriosität, i segure-
tat i tots plegats evitarem riscs in
necessaris. 
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L'alta ruta de l'Oetztal (Austria) 
De Obergurgl a Sölden 
per Enric Font Lloret 

Dins el Tirol (Aus t r ia ) , formant 
part dels Alps Orientals, es troben 
aqüestes muntanyes, que anterior-
meni , alia per I'any 1919, foren an-
nexionades a Italia i que coneixem 
com «Alpi Venoste, Passine i Breo-
nie», noms que demostren una adap-
tació a l ' i talià de la toponimia, que 
encara avui perdura car déterminais 
c ims son coneguts per dos noms. 

Podem dir, però, que malgrat les 
fronteres pol i t iques i les circums-
tàncies histor iques, es tracta d'u
nes muntanyes amb Personalität 
propia, amb una unitat no tan sols 
física sino també humana, ja que 
per tradicions, Mengua i cultura son 
germaniques i const i tueixen el mas-
sis t i ro lés per exceHéncia. 

El nom d'Oetztal ve donat pel de 

la valí principal del massís, on es 
troba el poblé d'Oetz, amb el riu del 
mateix nom que desemboca a l ' lnn. 

Geogràficament l'Oetztal son els 
dos vessants de la valí, encara que 
els muntanyencs n'anomenin Oetz-
tal només la part esquerra. La part 
dreta és coneguda com les mun
tanyes del Stubai. Està l imitât al 
nord pel riu Inn, i el sud per la vali 
Venosta-Passirie, entre el Pas de 
Reschia i el Timmeljoch 

Aqüestes muntanyes teñen gele-
res de gran extensió (310 K m 2 ) , fet 
que les si tua en el tercer Hoc de 
tots els A lps, i comprenen alguna 
gelerà d'una longitud de 10 Km (Ge-
pastchferner, Gurglerferner, Hinte-
re is ferner) . Per donar-ne una idea 
comparativa es pot dir que el mas

sís del Montblanch és el quart dels 
Alps per l 'extensió de les glaceres. 

L'Oetztal, dones, amb aqüestes 
caractér ist iques, ofereix moites i 
prou variades possibi l i tats a l'es-
quiador muntanyenc, amb i t ineraris 
interesant issims que travessen les 
geleres i ascendeixen als c ims mes 
caractér isées, com a la Wi ldspi tze 
(3.770 m.), on n'atenyen la cota 
mes elevada. Alhora fan el segon 
c im en -alçada de to t Aust r ia . Els 
refugis èstan exceHentment condi-
cionats, son molt grans, i en gene
ral semblen hotelets. Aquesta xarxa 
esta estratègicament situada dins 
el massís i permet d'establir-hi di-
versi tat de recorreguts. 

Si es disposa d'una setmana, es 
pot fer el recorregut anomenat Al ta 
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Ruta de l 'Oetztal, recomanable a tot 
muntanyenc amb inquietud de co-
nèixer i de recorrer nous paratges 
i noves muntanyes. 

Aquesta Alta Ruta ofereix diver
ses variants, encara que sol comen-
çar-se a Obergurgl per acabar-la a 
Solden; es pot fer també en sent i t 
invers, si bé diverses referències 
indiquen que és mil lor la primera 
opció. 

1 . a Etapa 
Obergurgl (1.910 m.)-amb telefè-

ric fins a la cota 2.328 m. 
Schonwieshutte (2.262 m.)-Karls-

ruherhutte, 2.438 m. 
Gurglerferner cota 2.300 m.-Hoch-

wi lde Haus C2.870 m.). 
Des de l 'estació d'esquí d'Ober-

gurgl i per mitjà d'un telesella i 
un telesquí, ens si tuem a la cota 
2.328 m., d'on cont inuem amb els 
esquís ais peus tot passant per la 
Schonwieshutte (2.262 m.), una 
mena de refugi per a esquiadors si
tuât una mica enret irat de les pis
tes. Després arr ibem a la Karlsru-
herhutte (2.438 m.), Hoc des d'on 
es domina la gèlera de Gurglerfer
ner. Cal fer un curt descens per si
tuar-nos sobre l'esmentada gèlera, 
la quai cal remuntar. Poe després 
s'arriba en un Hoc mes estret on el 
pas és barrât per una cascada de 
glaç. Ens traiem els esquís i per la 
nostra esquerra ho superem, amb 
l'ajut d'un cable molt oportunament 
situât. Ja damunt de la cascada, la 
gèlera torna a obrir-se i podem con
t inuar altre cop amb els esquís, ara 
ja amb una bona visió deis cims 
circumdants, molt carregats de neu. 
Després de unes cinc hores d'haver 
sor t i t arr ibem al refugi d 'Hochwil-
de Hauss (2. 870 m.), davant ma-
teix d'un gran «plateau» i des d'on 
s'albira un deis cims principáis i 
mes caractér isées de la zona, 
l'«Hohe Wilde» ( l 'A l t is ima) (3.482 
mèt res ) . A la nit es posa a nevar 
intensament i hi ha boira. 

2. a Etapa 
Hochwilde Hauss, 2.870 m. Hohe 

Wi lde, 3.482 m. 

Gurglerferner, cota 3.000 m. Col i , 
3.220 m. 

Hochwi lde Hauss, 2.870 m. 
Al mat i , el dia s'aixeca bo i les 

pr imeres l lums realcen encara més 
els pics circumdants, mentre nosal-
tres remuntem de nou per la Gur
glerferner. Travesem una mena de 
col let i ja directament ens di r ig im 
cap al nostre object iu. L'ùlt im tros 
és un llarg f lanqueig que ens situa 
sota mateix d'una mena de bretxa 
a l'aresta noroest de l'Hohe Wi lde. 

Ens enbolcalla la beira; altra ve-
gada es posa a nevar l leugerament. 
Seguim per l'aresta que és molt 
aèria i més aviat delicada en algun 
t ros, amb inestables cornises que 
demane atenció. Poe després arri
bem ja al cim de l'Hhoe Wilde 
(3.482 m.), el nostre primer cim de 
l 'Oetztal. 

Retornats als esquis, la v is ib i l i tat 
es redueix encara més i va nevant 
amb més forca. Baixem per la gele
rà fins a la cota 3.000 m. en direc-
ció sud anem cap al Karlespitzjoch. 
No cai dir que això, en geleres 
grans i sense v is ib i l i tat , és compli-
cat. Ar r ibem a un coli i per la seva 
aparenca no sembla el bo, v ist que 
l 'altre vessant queda tallat vert ical-
ment. Ens hem equivocat i aquest 
no és el coli que dona accés a l'al
tra val i . Vist això i com que cada 
cop neva més i ja no es veu res, de-
cidim tornar al refugi d'on hem sor-
t i t . És una tornada a les palpentes 
per entre les esquerdes, sense re
ferències concretes i amb més 
punts de contacte amb la navega-
ció que no amb el muntanyisme. 

Amb la brùixola, l 'a l t imetre i el 
mapa, mantenim un azimut i arri
bem a l'altra banda de la gelerà i 
seguint-ne la seva vorera, t ips d'a-
nar per entre aquest mar blanc, 
entrem novament a l 'Hochwilde 
Hauss. 

3.a Etapa 
Hochwilde Hauss, 2.870 m. Gurg

lerferner, cota 2.800 m., Schalfkogel-
joch, 3.375 m., Scalfkogel, 3.540 m., 
Schalferner cota 2.800 m., Hinter 
Schwarzenjoch, 3.200 m., Marzell-

ferner. 3.150 m., Hintere Shwarze, 
3.628 m., Marzel l ferner, cota 2.370 
metres, Mart in Busch Hauss, 2.470 
metres. 

La tònica del temps sembla haver 
canviat i per fi és esplèndid. La 
muntanya apareix amb dos pams de 
neu nova. Avui es mantindrà aixi tot 
el dia. 

En travessar Gurglerferner els 
pr imers raigs de sol ens troben re-
muntant els drets pendents del 
Schalfkögeljoch. Per la gran quan-
t i ta t de neu nova acumulada oferien 
peril l d'allaus. Davant d'això optem 
per obrir una traça directa, que ens 
fa guanyar aleada ràpidament. A 
mesura que pugem, el panorama es 
torna immens, al fons les munta
nyes del Stubai i en direcció sud 
una ampia i dilatada visió de les Do
lomites (Marmolada, Antelao, La-
varedo, etc . ) . L'Hohe Wilde, el c im 
que férem ahir entre boires, avui 
sobresurt alt iu i esvelt damunt la 
gelerà. Avui ens sentim compen-
sats, per ara tot sembla estar a fa
vor nostre. 

Voltats per aquest mare incompa
rable de muntanyes, arr ibem al coli 
on fem una parada. Ara l ' i t inerari 
es fa sense esquís, seguint una 
aresta guarnida de grosses corni
ses que anem remuntant mantenint-
nos-en a una distancia prudencial. 
Fa un vent intens que aixeca la neu 
i fa la impressió que eis cims i 
les arestes fumegen. 

Del d m estant, tenim una visió 
total sobre eis cims de l 'Oetztal, de 
l'Hohe Wilde a la Wildspi tze, pas
sant pel Similaun i Weiskogel . 

Retornats al col l , fern el descens 
per l 'altre vessant, cap a la Schal
ferner. Els pr imers metres són bas-
tant drets: si estigués glaçât els 
grampons serien obl igatoris. Des
prés la baixada es torna més franca 
i amb neu bastant bona perdem al
eada f ins a la cota 2.800 m. Com 
el temps segueix bo i encara és 
aviat, mentre eis altres segueixen 
el descens per la gèlera que els 
portara al refugi, en Pere i jo anem 
a fer una variant que allarga consi
dérablement l'etapa. En pr imer Hoc 
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L'Hohe Wilde (l'Altissima), pujant al 
Schlafkogeljoch. w 



Pujant al Schlafkogeljoch, vista cap al 
cim de I'Hohe Wilde. Mes al tons, les 
Dolomites. y 

M 

hem de remuntar uns 400 m. se-
guint la Schalferner per passar 
l 'Hinter Schwarzenjoch (3.200 m.) 
que dona accès a la gèlera de Mar-
zel l ferner i que seguim f ins a situar-
nos-hi enmig, a la cota 3.150 m. Des 
d'aquí, per pujar al c im de l 'Hintere 
Schwarze (3.628 m.), cal remuntar 
uns 500 m. per la gèlera f ins sota 
mateix del c im, on deixem eis es
quís i cont inuem grimpant f ins a la 
carena molt afilada i penjada al buit, 
pero que alhora ofereix un panora
ma immens amb mult i tud de valls i 
c ims nevats. 

Ja amb eis esquís al tre cop, ens 
espera un llarg descens per la Mar-
zel l ferner, amb neu bona, per ra-
cons molts ferms, dominais per 
grossos séracs. 

Al final del descens, aproximada-
ment a la cota 2.370 cal remuntar 

uns 100 m. per arribar al Mart in 
Busch Hauss (2.470 m.) també ano-
menat Samoar Hutte, un deis refu-
gis mes grans del massís. 

Per contra cal esmentar que fou 
l'únic refugi on no ens trobarem 
gaire de gust, en part per la gran 
quantitat de gent, pero sobretot pel 
def ic ient tráete del guarda del re
fugi , que contrastava fortament amb 
els altres que v is i tárem, ja que en 
tots sempre fou d'alló mes cordial . 

La concurrencia excessiva de 
gent ve donada per la relativa pro-
x imi tat del poblé de Vent, que tam
bé és ut i l i tzat com a punt de par
tida per entrar a la regió o per fer-hi 
alguna travessia de curta durada. 

4.a Etapa 
Mart in Busch Hauss, 2.470 m., Si-

milaun Hutte, 3.019 m., Hauslabjoch, 

3.279 m., Hochjochferner, cota 2.290 
metres, Hochjochspitz, 2.412 m. 

L'endemà, de bona hora i amb 
temps insegur, deixem el refugi i 
continuem l ' i t inerari d'aquesta Alta 
Ruta, que ara remunta la gelera 
Marzel l ferner. Al cap de poc ens 
tornen a envoltar les boires, baixa 
la temperatura i es posa a nevar. 
Estoicament ens posem els para
vents, i prosseguim la pujada, ja 
quasi bé sense vis ib i l i tat . Poc des-
prés, un cop de vent f ret ens anun
cia que som al colI, i que a pocs 
metres tenim el refugi del Similaun 
Hutte (3.019 m ) . 

Davant la situació del temps, op-
tem per entrar-hi i esperar-hi una 
estona prudencial, per veure si les 
condicions cl imatológiques millo-
ren, tot prenent alguna cosaca len -
ta. El pía d'avui era de pujar des 
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El cim de /'esquerra és /'Hintere Swarz, 
amb l'últim tros de la seva gèlera. • 

d'aqui al cim del simi laun (3.606 
mèt res) , però amb aquest temps 
això no es massa fact ible. 

El refugi on som és peti t i acolli-
dor i està regentat per ital ians. 
Dues hores mes tard, el temps com-
tinua igual de dolent; desist im de 
pujar al Simi laun, malgrat que és 
un c im molt característ ic de l'Oetz-
ta l , i prosseguir, ja que tenim eis 
dies comptats. Amb vis ib i l i tat nulla 
remuntem eis 200 m. que ens sepa
ren de l 'Hauslabjoch (3.279 m.). 
Tot i l'ajuda de la brúixola, l 'altíme-
t re i el mapa, dubtem i algún pas 
on no hi ha referències. Unes traces 
mig esborrades per la neu i el vent, 
de gent procèdent de l 'altre ves
sane acaben per orientar-nos. Cal 
seguir la gelerà d'Hochjochferner, 
on hi ha molta neu nova. Més avall 
la v is ib i l i ta t mil lora un xic, però per 
contra neva copiosament. Ja veiem 
el refugi, f i de l'etapa d'avui. Com 
sempre, per arribar-hi, cai remuntar 
uns 200 m. Poe després arr ibem al 
refugi Hochjochspitz (2.412 m.). 

5." Etapa 
Hochjochspitz, 2.412 m., Gurlaz-

spitzejoch, 3.073 m., Mitt le-Gurlaz-
spetze, 3.126 m., Gurlazsferner-Ver-
naghutte, 2.755 m. 

El dia s'aixeca igual de dolent, 
però com que ja no ens en queden 
gaires, intentarem arribar a l 'altre 
refugi, des d'on almenys si persis-
teix el mal temps podrem baixar 
cap a la val i . 

Així dones, remuntem unes dre-
tes i sobtades pales per damunt del 
refugi que ens han de portar al coli 
del Gurlazspitzejoch (3.073 m.). Hi 
arr ibem en unes tres hores, sempre 
rellevant-nos en la feixuga tasca 
d'obrir traça. Corn que neva una 
mica menys, decidim pujar des del 
coli al c im del Mittel-Guarlaspitze 
(3.126 m.). La baixada es fa per 
l 'altre vessant, per la gèlera Gurlas-
ferner. Ouan iniciem el descens, 
amb neu molt bona, torna a nevar 
amb intensitat i ja no parará en 
tota la resta de l'etapa. Realment 
sembla que el mal temps no ens 
vulgui abandonar sino fer més dura 

aquesta Alta Ruta i complicar-nos 
la realització deis i t ineraris pre
vistos. 

Arr ibem a la f i de l'etapa d'avui, 
la Vernaghutte (2.755 m.), enmig 
d'un for t temporal de neu. 

6.a Etapa 
Vernaghutte, 2.755 m., Brochko-

gel joch, 3. 423 m., Wi ldspi tze, 3.770 
metres, Taschachferner, cota 3.060 
metres, Mi t te lber joch, 3.166 m., Mit-
telbergferner, cota 2.400 m., Braun-
schverghutte, 2.759 m., Rettenban-
joch, 2.988 m., descens per pista 
fins a la cota 2.440 m., a Solden 
amb cotxe. 

La pressió atmosférica encara ha 
baixat més, i en tota la nit no ha 
parat de nevar. 

De paciencia, fent muntanya, és 
obligat tenir-ne molta, pero també 
cal dir que tot s'acaba, la moral 
afluixa i la gent s' inquieta. Tot aixó 
pren més importancia quan es va 
en colla nombrosa, com és el nostre 
cas, i on és fácil que algú s'hagi 
atipat d'aquest mal temps. Entorn 
de la taula del refugi , i tot prenent 
una cervesa, ens plantegem qué fer, 
a la vista de les perspect ives del 
temps i dies disponibles. Una bona 

part del grup creu que el mi l lor és 
desist i r , i tornar directament des 
d'aquí. Els altres creiem mil lor es
perar un dia, l 'últ im que ens queda 
amb la infundada i ¡Ilógica esperan-
ga que les condicions del temps 
canviín. 

Finalment optem per separar-nos 
en dos grups. Mentre els uns mar-
xen cap a la valí i el poblé de Vent 
els altres ens quedem. Les previ-
sions eren dolentes. A més, la tem-
peratura'anava baixant molt rápida-
ment, de forma que en unes hores 
va pasar de 0°C a —14 °C. 

Tota la nit continua nevant, pero 
a la matinada sembla que vol acla-
rir i torna a renéixer l 'esperanca, 
aquesta esperanca que a vegades 
fa conseguir object ius. És molt d'ho-
ra quan estem llevats, aclareix, fa-
rá bo. . . ! 

Com ho tenim tot a punt, amb 
molt de fred (—17°C) i un metre 
de neu pols sort im del refugi. Al
menys ho intentarem. 

L'etapa es presenta Marga, hem 
d'acabar avui I Al ta Ruta i ens cal 
fer una etapa i mitja en un dia. La 
primera f i ta és el Brochkogeljoch 
(3.423 m ) , alt coll que s'assoleix 
travessant la Vernagtferner i que 
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La gèlera Taschachferner i, al fons, el 
cim (a /'esquerra) de la Wildspitze 
(3.700 m.), màxima cota de l'Oetztal. • 

Arribant al cim de la Wildspitze. A da-
rrer terme, la Weisskogel i altres cims 
de l'Oetztal. • 

i 

dona accès al planell superior de la 
Taschacferner. De moment el temps 
aguanta, cont inuem! 

En veure que hem sort i t , un grup 
d'alemanys que s'estava al refugi 
ens ha seguit f ins aquí al col l , on 
ens rel leven a obrir traça. 

Des del coll un f lanqueig ens si
tua al mig de la Taschchferner, des 
d'on ja veiem el cim de Wildspi tze. 
Cont inuem remuntant per la gelera, 
ja amb un ampie panorama de mun-
tanves f ins a un collet sota el c im, 
on deixem els esquís. Cap a l'es-
querra i per una aresta sense di f i -

cultat i gr impannt per unes roques 
glacades arr ibem al c im de la Wild
spitze (3.770 m.), el mes alt de 
l'Oetztal i a la vegada el segon en 
aleada d'Austr ia (després del Gros 
Glockner (3.792 m.). Del c im estant 
la vista és sensacional, un immens 
paisatge nevat sob re devant nos
tre i ens dolem que eis Companys 
que van marxar no puguin veure-ho. 
Per ara el dia és radiant i la nostra 
perseveranga ha estat recompen
sada. 

Retornats al col i , fem el descens 
per la gelera de Taschachferner, 

vol tem groses esquerdes i passem 
per sota de barreres de séracs. 

Aquest descens, enmig d'una zo
na de gran reverberació, ens situa 
en un punt a 3.060 m., on cal tornar 
a posar pells ais esquís per su
perar els 100 m. de desnivell que 
ens portaran al Mi t te lbergjoch 
(3.166 m ) . Des del coli i davant 
la immensa i esplèndida vista de 
la Taschchferner, comentem que 
aquesta és la mil lor etapa de l 'Alta 
Ruta, des de tots punts de vista. 
Ja a l'altre vessant, altre cop el des
cens, per la gelera Mit te lbergfer-
ner, mentre sembla que el temps 
torna a canviar. Ouam arr ibem a la 
part baixa de la gelera la boira ens 
embolica i es posa a nevar lleuge-
rament. 

L'it inerari ara continua remuntant 
cap a la dreta i després d'uns 300 
metres s'arriba al refugi de Brauns-
cverghutte. Cal afanyar-se a fer la 
resta de l'etapa. Enmig de la boira, 
amb una v is ib i l i ta t pràct icament 
nulla i nevant copiosament, és com 
remuntem en direcció a l'est cer-
cant el Rettenbanjoch (2.988 m.). 

Mes que un coli és una bretxa i 
l'accès des del vessant on som es 
fa per una canal molt dreta i gla-
çada. Quan arr ibem al peu de la 
canal, fa molt de fred i neva encara 
amb més intensitat. Fem un úi t im 
esforç, estem cansats després d'a-
questa Marga etapa. Superem la ca
nal I f inalment arr ibem al col l , que 
dona accès a la vali de Solden, on 
hi ha una estació d'esqui, amb un 
telesquí que arriba f ins al col l . El 
darrer descens es fa per pistes mar-
cades, però amb les actuáis condi-
cions en que no es veu més enllà 
d'un mètre, és di f icul tes. El fred és 
intensíssim. Ens posem els esquís 
i juntament amb un pareil d'ale
manys que venien del darrer refugi 
intentem trobar indicis de la pista. 
Finalment locali tzem un indicador i 
aconseguim arribar a la cota 2.440 
metres, f i del descens. En aquest 
Hoc, en circumstàncies normáis, es 
troben cotxes i autobusos, però ara 
presenta un aspecte désolât, hiver
nal: no hi ha ningú. Encara es pot 
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Travessia de la gèlera Taschachferner, 
tot baixant de la Wildspitze. y 
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baixar més tros esquiant però a la 
hora que és, no ho veiem fact ib le, 
caldria un cotxe. ¿Pero quin? Sola-
ment hi ha el dels alemanys. 
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El cosgost del Mascun 
per E. Escrich, A. Viñas 

Aquest barrane, d'aspectes origi
náis i f ins i tot inesperats, es troba 
a l 'Alt Aragó, esquinçant la serra 
de Guara des del poblé de Letosa 
f ins al riu Alcanadre, on af lueixen 
les aiguës que circulen pel congost. 

Per arribar al Mascun s'ha d'anar 
f ins al poble de Rodellar, per una 
carretera comarcal que surt de la 
N-240, a uns 14 Km. de Barbastro en 
direcció a Osca. Des de Rodellar, 
que es troba prop de la confluencia 
del Mascun amb el riu Alcanadre, 
es puja a peu f ins a Letosa, on s' ini-
cia el recorregut descendent del 
barrane. 

Itinerari d'ascens (Rodellar-Letosa) 

De Rodellar surt un carni ben 
marcat en direcció al barrane del 
Mascun, que ja s'albira des de Ro
dellar mateix. Poe després de sor
t ir del poble, un indicador que 
anuncia el Mascun cert i f ica el carni, 
que a partir d'aquest punt baixa f ins 
al fons del barrane i després de 
creuar —sal tant de pedra en pe-
dra— els méandres excavats pel 
r lu, arriba a la font del Mascun, bro
llador natural que vessa les seves 
aigües a través d'una cova situada 
al vessant esquerre hidrogràfic (20 
mètres des de Rodel lar). 

A partir d'aquest punt es segueix, 
aiguës amunt, pel Hit del torrent, 
cas que sigui sec, o bé pels pet i ts 
prats que t robem al marge esquerre 
si és que l'aigua, c irculant o embas-
sada, ens n'obstaculitza el pas. En 
aquest t ram desemboca per l'es-
querra (dreta hidrográfica) el bar
rane d'Andrebot, que comunica amb 
el de l'Acanadre, i, aiguës avall es 
pot veure el fantàst ic paratge de 
«Las Ventanas», arcades naturals 
excavades sobre les muralles del 
congost. El recorregut continua f ins 
a la vora de dues agulles anomena-
des «Cuca Bellostas» l una i «Torre 
de Santiago» l'altra, situades en-
front d'una muralla rocosa indepen-
dent —«La Ciudadela del Mascón—. 
Al vessant esquerre i al davant d'a-
questes agulles, s'eleva una sèrie 

LETOSA fx 

â NASARRS 

OTIN • Oscuros de Otin 

Saltador de las Lanas 

Saltants de Peña Guara 

Huertos de Juan 

1 
N. 

CONGOST DEL MASCUN 
( Serra de Guara ) 

1 Km aprox. 

LAS ALMUNIAS 

a A6IEQ0 - PERALTÍLLA (CN-240) 
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Amb el bot a coli, seguint l'estret con-
gost. 7 

de monòl i ts coneguts com «Las 
Puntas de Cagates». 

En aquest punt, un carni pedregós 
surt del Hit del r iu per la riba dre-
ta i s'enfila fins al planell d 'Otín, a 
la dreta del congost. Aquí el camí 
es fa mes pia, i poc després de pas
sar a la v o r de t res roures majes
tuosos, es c, ñenga a albirar l'es-
glésia d'Otí i . . Un cop creuades 
—segu in t en direcció a Letosa— 
les poques cases que resten a 

Ot in , hi ha una fonteta (a uns 200 
met res ) , activa segons el cl ima. 
Ouan és seca, es pot aprof i tar 
l'aigua d'uns tol ls que hi ha molt 
a la vora (2 h. 30 m. — 3 h. des de 
la font del Mascun) . 

Es surt d 'Otin en direcció NNE, i 
poca estona després es divisa al 
Huny el poble de Letosa, en Ifnia 
recta amb una torre metàll ica de 
més al fons. Poc abans d'arribar-hi, 
uns pollancres ens marquen la pre-

sència d'un pet i t torrent que s'ha 
de travessar desviant-se lleugera-
ment cap a la dreta fins en unes 
cornises pedregoses que emmar-
quen un cami que, girant f inalment 
cap a l 'esquerra, arriba a Letosa. 
Passât el poble, hi ha una font d'ai-
gua potable i pel fons de la vall cir-
culen les aiguës del Mascun (1 h. 
des d 'Ot in ) . 

Descens del congost 

Des de Letosa es baixa f ins al 
r iu, i se'n segueix el curs per la 
riba dreta, per un corr iol més o 
menys clar. Poc després apareixen, 
cap a la dreta, unes ruïnes que per-
tenyen a l'antic mol i de Letosa. A 
part ir d'aquest punt s'ha de seguir 
pel l l i t del riu fins a trobar el pri
mer sait d'aigua, anomenat «Salta-
dor de las Lahas», format per très 
cascades que donen un desnivell to
tal de 30 m. Per baixar aquest t ram 
es pot intallar un rapel en una de 
les mates de boix que es troben al 
vessant esquerre, d'aquesta manera 
es podran descendir els 30 m. de 
cop i s'estalvia la vert ical de l'ai-
gua. 

Superat aquest obstacle, s'ha de 
travessar el Mac que es troba a la 
base del saltant, cosa que en temps 
sec es pot fer sensé di f icul tat , tô t 
vorejant-lo per la banda esquerra. 

Després d'aquest descens brusc, 
el riu ofereix més aspecte de con
gost; aixî es segueix f ins a arribar 
en una nova zona de saltants: el 
pr imer, de 6 m., es pot baixar en 
rapel, installant-hi un buri que nor-
malment ja és al seu in ic i , i a con-
t inuaciô s'ha de creuar un pet i t llac 
on es recomana —igual que en els 
altres t rams de la matelxa mena— 
la ut i l i tzaciô de bots pneumàtics o 
bé de vest i ts isotèrmics; immedia-
tament t robem el segon saltant, de 
desnivell semblant a l 'anterior, que 
es pot superar amb un nou rapel 
installât també d'un burf, i que dei-
xa en un reprès incl inât des d'on, 
amb un pet i t sait, es passa en un 
nou llac també de pet i tes dimen
sions. A la paret dreta d'aquest llac 
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Un dels trossos -navegables» del con
gest. • 

hi ha una clavil la clavada en una 
escletxa que pot ser út i l com a aju-
da per pujar al bot. 

Al final d'aquest pet i t estany s'ar-
riha en un «baleó» sobre un nou 
saltant d'uns 15 m. El Hoc més 
adient per installar el nou rapel, 
évitant les aigües de la cascada, es 
troba en una cornisa de la part dre-
ta i cap a l 'est imball . Per arribar-hi, 
s'ha de fer una grimpada d'uns tres 
metres — I I I o — que permet assolir 
la cornisa que s'ha de seguir f ins a 
arribar al punt on hi ha dos bu
rins dels que es poden fer servir 
en la instal lació, cosa que ens per-
metrà d'arribar directament a la 
zona seca. Efectuat aquest descens, 
el riu continua sense ofer i r d i f icul
tá is especiáis durant un bon t ram. 
Així , dones, es poden plegar, mo-
mentàniament, les cordes i el bot. 

En aquesta part, coneguda com 
«Los Huertos de Juan», el congost 
s'eixampla novament i ens trobem 
entre vessants, amb paratges d'im
mensa bellesa i de gran tranquil-
l i tat. 

De mica a mica, el barrane es va 
estrenyent i, des d'un Mac que ens 
barra súbitament el pas, es veu, al 
fons, una zona encara més estreta 
on s'endevina un t ram tortuós del 
torrent. És el principi de «Los Os
curos de Ot in». 

Encara que aquest Mac es pot vo-
rejar per un reprès de la dreta on 
s'arriba per un pas bastant délicat, 
potser és més recomanable d'inflar 
el bot, ja que, a part ir d'aquest punt, 
els Macs son abundants i es troben 
molt seguits. En principi les cordes 
no son necessaries; el recorregut 
continua travessant Macs separats 
per zones curtes fact ibles a peu. 
Així s'arriba en un t ram subterrani 
de 50-100 m. de recorregut, on el 
riu gira cap a l 'esquerra. Per traves-
sar-lo no es necessiten lots, ja que 
la claror que hi penetra per les dues 
boques és en principi suficient. 

Poe després s'han de desplegar 
les cordes per passar el pr imer 
d'una sèrie de pet i ts saltants —en
tre 2 i 7 m.— separats pels seus 
Macs corresponents. Sovlnt, l'exage-

rada estretesa del congost obliga 
a passar molt a la vora de l'aigua 
en la seva caiguda, i alguns dels 
rapéis van a parar directament so
bre els Macs, pel la quai cosa s'ha 
de comptar amb alguna possible re-
mullada. 

De tota la primera part del con
gost, aquest úl t im tram és, sensé 
arribar a ser d i f íc i l , el més compli-
cat tècnicament i també el més 
l larg. El f inal ve marcat per uns 

quants racons esporàdics, on arriba 
el sol, i per un Mac terminal en qué 
s'ha d' interrompre el recorregut en 
bot dues vegades, a causa de l'ex-
cessiva estretor, superior a la del 
bot (5-7 h. des del molí de Letosa). 

A partir d'aqui, podem considerar 
que s' inicia una segona part del 
congost, per causa de la gran dife
rencia que s'hi observa respecte a 
la pr imera, tant referint-nos a tèc
nica com a paisatge. El congost pre-
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Bonic joc de roques, llums i aigua 
transparent. • 

senta un recorregut pía i obert ¡ la 
progressió només es veu interrom-
puda en alguns punts per pet i ts 
Macs que es poden vorejar, per una 
o altra banda. Aqüestes caractéris
t iques son les prédominants en tota 
la resta de recorregut. 

Seguint el descens, es trober, 
dues agulles extraordinàr ies, la 
«Punta del Puntarrón» al vessant 
dret i la «Punta del Puyal» a l'es-
querre. A la vora de les puntes, el 

r iu passa sota un pont natural amb 
la base ocupada molt sovint per un 
pet i t tol l d'aigua que es pot evitar 
pujant per un deis costats fins a 
l'alçada del pont. El t ram següent 
es va fent cada cop mes sec, ja que 
el riu desapareix de la . superf ic ie, 
f ins i to t abans de la zona del «Pun
tarrón». 

A continuació s'ha de vigi lar per 
veure un pet i t corr iol que remunta 
pel vessant dret del r iu évi tant un 

pareli de zones inundades, la sego-
na de les quals no es pot vorejar 
d'una manera normal. A l t re cop al 
Hit del r iu, es troba un altre estany 
que es pot evitar vorejant-lo per la 
riba esquerra. Després, el r iu con-
torneja un monóli t anomenat «El 
Dromedario», al vessant dret ; pas-
sat aquest, ja es poden apreciar cla-
rament les si luetes de la «Cuca de 
Bellostas» i de la «Ciudadela del 
Mascón». Sobrepassada aquesta 
part, s'arriba al Hoc d o n surt el 
carni pedregós que es prenia en l'i
t inerari d'ascens per arribar a Otín. 
Per tant, per tornar a Rodellar, 
s'haurà de fer el mateix recorregut 
seguit a la pujada si bé en direcció 
inversa ( l 'horari per a aquesta se-
gona part és de 3-4 h., segons l'es-
tat del t o r r e n t i . 

Mater ial i tècnica d'exploració 

Gairebé tots els salts d'aigua es 
superen fent rapel. Per aquest mo-
t iu calen dues cordes de 30 m., ja 
que el màxim desnivell és d'aquesta 
longitud. És prefer ible portar les 
dues cordes de 30 m. —o f ins i to t 
de 40— que no una de 60, ja que 
la resta de saltants té un desnivel l 
bastant inferior. 

Per a les zones inundades es re-
comana el bot, ja que si bé alen-
teix les operacions, permet de 
transportar el material que necessà-
r iament ha de restar sec —maqui
nes de fotos, calgat de muntanya, 
roba, menjar. . .—. Cas d'ut i l i tzar 
vest i ts isotèrmics, aquest material 
s'hauria de passar per mit jà de tele-
fèr ics. Segons convingui, es pot 
adoptar una o altra opció, o f ins i 
tot una d' intermèdia. 

A les zones humides, el material 
sec es pot reunir en una bossa de 
plástic r íg id, a l ' interior d'un sac 
de material o bé d'una motxi l la. 

A mes d'aquest mater ial , s'ha de 
portar cordi l i per recuperar el bot 
d'un costat i de l'altre —s i son mes 
de dues persones—, una baga i dos 
mosquetons per persona, alguna 
pega de vest i r protectora per a l'es-
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Es pot apreciar bé el llarg treball de 
d'aigua del riu Mascun lins a obrir 
aquest estret congost. 7 

quena i baguetes per abandonar a 
la ¡nstallació deis rapéis. 

Es recomana també de portar 
dues o tres clavi l les, burinador i p¡-
tonisses de burí i un martel l per si 
calía refer alguna ¡nstallació. L'ab-
séncia d'escletxes és gairebé total 
a les zones immediates a les de cir-
culació de l'aigua. 

En l 'exploració es poden emprar 
dues menes de vest imenta: vest i t 
de bany i sabati l les per a les zones 
humides i calcat de muntanya per a 
les seques, que a mes de ser l'ade-
quat será úti l en els passos delicats 
i grimpades a efectuar. 

També s'ha d' indicar que la pre
sencia d'escurgons a tota la zona i 
especialment al fons deis congos
tos, on abunden, fa recomanable de 
portar l 'antisérum específ ic. S'ha de 
teñir present que, si bé general-
ment la mossegada no representa 
un problema greu, el fet que pugui 
produir-se en zones allunyades, on 
a part de les l imitacions técniques, 
l 'esforg físic per sortir-ne és con
siderable, suposa una veri table di-
f icul tat , tant perqué h¡ pugui arribar 
assisténcia sanitaria, com per tras-
lladar el possible afectat. D'altra 
banda, el desplagament a peu d'a-
quest está tota lment contraindicat, 
ja que l'esforg físic acceleraria pe-
r i l losament la dl fusió del ver i ; a 
mes, el cansament produít per l'ac-
t iv i tat feta f ins en aquell moment, 
sitúa el perjudicat en desavantatge 
per exercir una reacció favorable. 

Ressenyaments práctics 

Els horarls donats son variables 
en funció de l'estat del r iu, del nom
bre de persones i de la técnica em-
prada. 

El mil lor període per realitzar el 
descens és en pie est iu, que és 
quan els congostos acostumen de 
ser mes secs. 

Técnicament, el descens del con
gost no és d i f íc i l , pero s'han de 
considerar com a peri l ls potenciáis 
les tempestes estiuenques, que pro-
dueixen rápides crescudes i eslla-
vissades, i els escurgons mencio

náis, la presencia deis quais és mes 
vis ible ais matins i al capvespre. 

El recorregut integral del congost 
del Mascun és de 6 Km., deis quals 
els 3 pr imers son els corresponents 
al t ram del molí de Letosa ais «Os
curos de Otín». 

A l ' i t inerari d'ascens convé evitar 
el for t sol de migdia, especialment 
en el t ram de la «Fuente del Mas-
cún» fins al poblé d'Otín, on no es 
troba aigua i les ombres son escas-

ses. Per al descens també és acon-
sellable de sort i r aviat. 

L'últim poblé habitat és Rodellar, 
ja que tant Otín com Letosa están 
abandonáis. 

Els mapes que es poden ut i l i tzar 
son els de l ' Institut Geográfic i Ca
dastral, ful ls 211 i 249. Hi ha també 
una guia general de la zona, «Los 
Cañones de la Sierra de Guara», de 
P. Minviel le. 
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Nevado Jirishanca (6.126 m.), 
cara oest 
per José Miguel Cuevas 

Un moment de l'ascensiô per les cor
des fixes d'una rampa glaçada sota uns 
énormes séracs. y 

Aquest és el relat de l'expedició 
Jirishanca-77 a la serralada de l'Huay-
Huash, ais Andes del Perú, duta a ter-
me per un grup de sis alpinistes del 
«Club Alpino Universitario», de Grana
da, el «Grupo de Montaña de Dere
cho», Madrid i peí «Club Alpino Anda
luz», de Granada. 

Aquesta segona ascensió per la di
fícil paret oest, seguint la via oberta 
l'any 1969 per un equip de Lecco di-
rigit per Ricardo Cassin, és una de 
les fites mes importants que han acon-
seguit els alpinistes de l'Estat espa-
nyol, i obre una nova etapa fonamen-
tada en les expedicions lleugeres a la 
conquesta de difícils i grans parets. 
Cree que la felicitació a aquets com-
panys per l'éxit ha de ser unánime. 
Els components foren: Santiago Barrios 
Escamilla, José Miguel Cuevas Gonza
lo, Eloy Linares Gil, Antonio Lorente 
Rivas, José Antonio Menéndez Fernán
dez i Joaquín Susillo Arbucias. 

La història de la nostra expedició 
no fu ig gaire del que és costum en 
aquestes ocasions. Caldrà repetir 
els enutjosos preparat ius, les cor-
regudes d'ult ima hora de l'un cos-
tat a l 'altre, amb els nervls des-
t rossats, etc. És tant l 'esforc i la 
i l lusió que sembla impossible, al-
menys per mi que mai no m'aturo a 
pensar que les coses no surt in bé 
a l 'ùl t im moment. Després, a la 
muntanya, tot es veu di ferent, i hom 
se la passa bé, però sempre amb la 
idea de si vai la pena tant de pre
para ta per després estar-se un mes 
pujant i baixant, carregat com un 
ase. 

12 de juny. Hem arribat al que 
sera el nostre camp base; som a 
4.000 m.; és un Hoc del ic iós; aigua, 
sol , herba i t ru i tes de riu que po-
dem pescar ben a la vora, a la Ila-
cuna Jahuacocha. Darrera han que-
dat els atrafegats dies de Lima i 
la marxa d'aproximació de dos dies 
des de Chiquian. Ens voldr iem que-
dar uns dies al sol, de panxa en-
laire, però no hi ha temps i ren
derne d'arribar inic iem el feixuc 
traginar de les càrregues. 

El nostre object iu, el Nevado Ji
rishanca, ens domina impassible. És 
realment un c im molt esvelt i d'una 
gran bellesa; per qualsevol de les 
seves cares ofereix grans di f icul
tá is . Va ser pujat per pr imera ve
gada l'any 1957 per Egger i Jung-
men, de l 'expedició austríaca de 
Klier. La cara oest ofereix un itine
rari logie, atract iu i d i f íc i l . Va ser 

vençuda un unie cop, l'any 1969, 
per l 'expediciô italiana dir igida per 
Cassin. Es tracta d'una paret fona-
mentalment de glaç i neu amb di
verses parts ben di ferenciades: una 
rampa inferior de gel de gran pen
dent que queda morta contra un 
énorme sérac, una aresta mig ne-
vosa, tallada per alguns séracs, i a 
la f i la piràmide, la part mes enig-
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El Nevado Jirishanca 
la via de la cara N. 

(6.126 m.), amb 
• 

màtica de l 'ascensió, amb una cor
nisa al c im. 

23-juny. El camp d'atac ha quedat 
defini t ivament establert ; és situât a 
uns 5.200 m. a la capçalera de la 
gèlera Jirishanca. Per arribar-hi hem 
remuntat la morrena de l'esquerra 
de la gelerà Raimondi o Yerupajà, 
l'hem creuada i, per un intr icat la-
berint de séracs i esquerdes, hem 
aconseguit el coli del Toro, 5.400 m., 
entre el Sami i el Yerupajà Chico. 
El transport per la monòtona morre
na i la neu tova s'han acabat. 

24-juny. S'inicia l'atac a la paret. 
El principi no és gaire falaguer, la 
rimaia ens ofereix un aspecte hor
rores i ocupem gairebé tot un jorn 
a superar-la. La lentitud deis movi-
ments de la cordada que va obrint 
carni posa nerviosos els qui obser-
vem des del campament. Una sego-
na rimaia d'accès a l ' immens llenç 
de glaç, amb esquitxos de roca, for
ma la part inferior de la paret. La 
inc l inado és impressionant i els 
grampons no es clavem mes d'uns 
mi l l imètres. 

Durant uns dies, amb temps ines
table o dolent i algún que altre in
cident, l 'haurem équipât amb cor-
des f ixes f ins a la sort ida de l'ares-
ta intermedia. 

30-juny. Pugem per darrera vega
da per les cordes f ixes, anem cap 
al c im. Installem un bivac a 5.750 
mètres; és pràcticament l'unie Hoc 
que ens pot oferir una mica de co-
moditat a tots quatre expediciona-
r is. Per mala sort no podem intentar 
el c im tots sis. 

1-juliol. Sort im lleugers de pes 
amb la intenciô d'arribar al c im; 
l'aresta intermedia que semblava 
que no oferia massa di f icu l tat ens 
éntrete mes del previst . Tornada 
altre cop al bivac i una altra nit 
molt freda perô amb un temps ex
cellent. 

2-juliol. Si avui no fem el c im, 
t indrem problèmes de temps i pro
visions. Sobrepassem el punt acon
seguit ahir i ens enfrontem als ca-
nalons f inals: terreny mixt , roca 
descomposta i neu escumosa, bas-
tant ver t ical . A les tres de la tarda 
tan sols ens resten deu mètres per 
aconseguir l'aresta c imera; son 
d'angoixa, sembla que no és possi
ble passar, la neu s'enfonsa sota 
els peus del primer de corda. Amb 
les darreres llums del vespre ens 
reunim tots quatre a l 'esmoladissi-
ma cresta del c im, l 'emoció és in
descr ipt ible, perô no hi temps a 
perdre: les fotografíes de costum, 
una abracada emocionada, una ulla-
da al paisatge i in ic iem els rapéis 
cap al bivac. 

5-juliol. Estem tots reunits al 
camp base: celebrem l'éxit de l'ex-
pedició amb una «pachamanca», es-
t i l andí de cuinar el xai. Ja ningú 
no es recorda deis esforços pas-
sats, del descens del c im en una 
foscor tota l , de la tediosa feina de 
treure les cordes f ixes enmig de la 
nevada. Tot és ja un passât formés, 
conf l ic t iu , irreal. 

Traducció: Ricard Vila 
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El couloir nord del «Grand Dru» 
per Louis Audoubert 

El couloir, aquesta ferida blanca a 
la cara nord dels Drus, feia el paper 
de super-couloir des de feia uns 
anys. Les pr imeres mirades envejo-
ses fan que la historia del couloir 
es confongui amb el mite de l' im
possible. Els qual i f icat ius de Les-
seur després de la seva travessia 
de 20 mètres en la part f inal no son 
gaire reveladors, però es just i f i 
quen, ja que els escaladors no co-
neixien llavors la tècnica de tracciò 
martell-Diolet, i la tècnica de pun
tes tot just acabava d'aparèixer. 

La cordada Lesseur havia v ist 
aquest tobogán en tota la seva ter
rorí f ica vert ical i tat per desembocar 
en el Gran Dru, i aquest és el seu 
mèr i t . La via del couloir és mol t lò
gica, però encara faltava que algú 
s'hi aventurés. Possiblement aques
ta era la in tendo dels polonesos 
que s'aturen a la sort ida de l'espe-
ró de la dreta, cap al Petit Dru. 
Mol t abans, Armand Charlet aniria 
a «ensumar» els pr imers pendents 
del couloir del coli dels Drus, però 
guiaría els seus esforços cap ais 
flanes de la «seva» inesgotable 
Verte. Terray-Lachenal ensopegaran 
amb les Moses i John Cull igan 
també. 

Nominé assolirà la bella f issura 
abans de l'abocador i es veurà obii-
gat a baixar per mal temps. Affana-
sief-Cordier obst inadament espera
ran sota l'abocador durant t res dies. 
I no conelxem totes les temptat i -
ves. 

Remuntant la Sans Nom durant la 
Grande Traversée de la Verte, per 
l'agost del 1973, vaig dir a Jean-
Jacques: «Veus aquest couloir?, 
m'agradaria molt de tornar-lo a fer». 
Havia Megit les apreciacions de Les
seur i imaginava que va teni r por 
mentre pujava. I Jean-Jacques em 
repeteix: «Però si ja t 'he di t que 
encara no està fet , i si arr ibem al 
c im el juny, haurem fet la primera 
ascendo». El juny del 1973, en efec-
te a causa del casament d'un amie 
«savoyard», vaig anar amb en Jean-
Jacques al cobejat couloir. Però les 
condicions atmosfèr iques foren do
lentes i ens van obligar a fer les 

vies classiques. Pel ju l io l , prenent 
part en la preparado Internacional 
de TENSA, no tenia altra preocupa
d o que trobar uns companys de cor
da, junt amb Jean-Jacques, natural-
ment. La neu abundant caiguda feia 
dir a tots que aquest couloir era 
massa peri l los per culpa de les cai-
gudes de pedrés, i m'ho havia cre-
gut. 

L'estiu sacaba. El période hiver
nal havia d'acaparar els meus es-
forçoè a la paret nord de la punta 
Whimper, a les Grands Jorasses. 

Des dels pr imers dies, Cecchinel 
i Jager t r iomfar ien en aquest gran 
exit to t invertint-hi quatre dies. 

Pero segueixo amb els meus pro-
jectes, i les segones ascencíons 
també m'agraden, ja que tenén l'a-
tracció de la primera i, a mes a 
mes, de conèixer el que té de do
lent, a la vegada que el gust de des-
cobrir i el mateix gust de l'aven
tura. 

El jul iol del 74, amb en Jean-Jac
ques, prenem la direcció del cou
loir. Una tercera persona se'ns uni
rá. En efecte, un amic m'escriur ia 
algún temps abans aqüestes rat l les: 
«Tinc un company, Thierry Leroy, 
que vol fer amb tu alguna gran as-
censió; és un noi molt hábil i sor-
prenent, a mes escala molt bé. . .». 
Em vaig posar en contacte amb 
Thierry per carta per proposar-li el 
couloir, Davaille, Cervin, Eiger per 
l 'est iu. . . A ix i és corn hauriem de 
trobar-nos al camping dels Drus. 

Per desgracia, una setmana de 
neu reté el nostre entusiasme i re
torna en Jean-Jacques a la feina. 
Lluny de descoratjar-nos conside-
rem arribat el moment l'11 de ju l io l . 
Vaig trucar a Jean-Jacques per telé-
fon. Tanquem les motxi l les i t robem 
la «Taupe» i en Philippe que ens 
acompanyara f ins al ronyó dels 
Drus. En realitat sor t im molt carre-
gats, no tant de material com de 
queviures. I quins queviures! Pots 
de conf i tura, una ampolla de pernod, 
i tot el normal. Naturalment una 
hamaca cada un, cambra de 16 mm. 
i les pel l icules necessaries per fer 
una veri table f i txa técnica audio

visual del couloir. 
Un cop al ronyó, comencem a de

sembalar. Fa bon temps i f ins ca
lor. Tots ten im set, Thierry i jo , arr i
báis els pr imers, anom a recoll ir 
una mica d'aigua que degota sobre 
les l loses. Després prenem el nos
tre pr imer past is. La «Taupe», l luny, 
darrera la morrena, em sembla can
sada, vaig corrents a agafar-li la 
motxi l la. Hem d'assecar els nostres 
jerseis mullats per la suor. És tard, 
hem près possesió del mil lor bivac 
del ronyó i la indumentaria de les 
motxi l les s' installa una mica per 
tots costats. Perô, ¿per que esperar 
escalfant-nos al sol? Després d'ha-
ver menjat tonylna amb maionesa, 
rost i t de pol lastre, pastis i suc de 
f ru i ta, aprof i tem el f inal del jorn per 
atacar. Pensem que el couloir no 
ens «tirara» moites pedrés a aques
ta hora.. . 

Posats d'acord, els dos camàlics 
porten el material f ins a la gèlera 
i tornen a baixar. Agafem les nos
tres t res motxi l les i, després d'en-
cordar-nos, d i r ig im les nostres pas
ses sobre els ponts de neu saltant 
les esquerdes amagades. Jean-Jac
ques colloca unes quantes vegades 
les cames en un forât, puja precipi-
tadament, volta el que li sembla 
poc segur i aquest espectacle em 
convida a f i lmar una seqüéncia. Ens 
acostem a la r imaia. 

—«Que pesada esta la neu i que 
dur que és de fer traça!» 

Deixem darrera nostre unes pet-
iades. El 26 de desembre Cecchinel 
i Jager també havien deixat una pro
funda marca que s'apreciava amb 
claredat des de Montenvers quan 
érem a Leschaux. 

—«Encara 100 mètres. Vés tu sol, 
Jean-Jacques, i comença a escoll ir 
el material». 

Baixo amb Thierry per anar a bus-
car el d iposi t de material dels nos
tres amies. Pujant, en Jean-Jacques 
ens diu que el Hoc és ter r ib le : 

—«Blocs de glaç que es precipi
ten.. .» 

—«Fuig! , aixô no és res; no acon-
seguirà pas aturar-nos». 

He parlât massa; un d'aquests 
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Segona travessia de la canal de glaç 
d'un pendent de 85", al couloir N. del 
Gran Dru. j 

blocs, no mes gran que el meu puny, 
em colpeja el braç esquerre: 

—«No pue tancar la mà esquerra. 
Això comença malament». 

Mes desconf iá is, ens posem els 
grampons, ens encordem i reconsi
deren! el pes de les motxi l les. La 
mes lleugera per al pr imer de cor
da i en Jean-Jacques se n'apodera... 
La cordada s'esglaona de seguida, 
l'un sobre la r imaia, l 'altre dintre, i 
l 'úl t im sota. El sol passa per l'oest, 
i abans de desaparèixer neteja al-
guns extraploms del gel que encara 
aguantaven. No ens hi t robem de 
gust i no t robem un emplaçament 
de bivac prou arrecerat. Tan sols 
hem fet dos llargs de corda. Faig 
un cr i t en Jean-Jacques: 

—«Veus cap plataforca?» 
—«Potser a un llarg mes». 
—«Vés-ho a mirar». 
Un quart mes tard, Thierry res-

pon: 
—«No hl ha ni el mes peti t re-

près». 

—«Dones, fixa la corda i baixa». 
Tornem a l'alçada de la rimaia per 

buscar cap a l 'esquerra. Trobem un 
pet i t racó de blocs oscil lants on ins
tallar la «cuina». El forn entra ràpi-
dament en acciò. Mentre preparo el 
menú, Thierry i Jean-Jacques pen-
gen les hamaques. No ens assegu-
rem, quan, just al moment de tastar 
el bull i t d'espàrrecs, un tou de neu 
ens eau a sobre. Sorpresa desagra
dable, ja que ens omple de neu el 
col l , les butxaques, les motxi l les i 
els «duvets» que ja haviem estes a 
les hamaques. Fern un bon equip, 
sempre disposais a doldre'ns. 

Arr iba la nit. Ens hem posât din
tre els «duvets» i en aquest mo
ment veiem dos Hums que seguei-
xen les nostres petjades. Els cri-
dem: 

—«On aneu?» 
—«Barmont i Cardis». 
—«Ah s i , però on aneu?» 
—«Al Nant Blanc». 
—Una hora mes tard, els nostres 

veins, instal lais sobre un ronyó, 
cent metres mes avail, sembla que 
baixen. 

—«Què fan?» 
—«Què han de fer i Pugen. Deuen 

haver anat a buscar aigua». 
Els nostres frontals es diuen bona 

nit. A piena nit despertem de cop: 
està nevant... No, tan sols es tracta 
d'una altra placa inestable que ha 
caigut dels pisos superiors. 

L'endemà volem flanquejar el 

couloir de la collada dels Drus I 
la zona de les Moses, per fer el se-
gon bivac de la hivernal. 

—«És una escama poc conforta
ble», m'havia dit Jager en el fest ival 
de Trento, i és l'unie Hoc. «Després 
de la travessia, a la dreta de la bar
rera de Hoses ja no es pot baixar, 
és massa extraplomada. Però ja ho 
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veuràs, el problema son les lloses 
de verglaç, i Walter t ingué alguns 
calfreds.» 

Aconseguim aqüestes lloses gla-
çades cap a migdia. Un VI mol t es
pecial , amb tres cent imètres de 
glaç sobre lloses impossibles de 
clavil lar. Cap mit jà de collocar les 
broques. Dos llargs dolents. 

Pero sabíem que sobre d'aquests 
es tractava ja d'una escalada clàs-
sica, amb una bona f issura: la f is
sura Nominé. Per guanyar temps, 
Thierry la remunta sensé motxi l la. 
Assegurat per Jean-Jacques, pot pu
jar sensé por i, a la vegada, jo pue 
f i lmar. Jean-Jacques s'éleva 40 mè
t res, puja la motxi l la i jo trec les 
clavi l les. Un vell clau americà, unie 
vest igi de la primera temptat iva. 
Quan arribo a la reunió, Thierry ja 
ha pujat 40 mètres mes, directe, 
sensé una sola zona amb una mica 
de sort int . Em pregunta on som. 
Contesto que sóc al segon bivac de 
Cecchinel-Jager, sobre l 'escama... 

—«No l'he v is t». 
—«És invisible perqué está co-

bert de neu, pero l 'endevino. Hau-
reu de baixar f ins aquí i seguir a la 
dreta.» 

—«N'estas segur? Em sembla 
que el couloir també es pot aconse-
guir per sobre...» 

—«No, no, baixeu, és aquí». 
Sempre és penós de perdre, el 

terreny guanyat. Hem de netejar 
l'escama per obtenir una plataforma 
de neu on podrem seure amb els 
peus penjats al buit. És bastant con
for table. Tot és re lat iu: quan es tro-
ba un bivac on poder estirar-se se 
n'esta cofoi . En aquesta via, peí 
fet que és l'unie emplaçament de 
descans, ens t robem sat isfets. A la 
cara nord de la punta Whimper ens 
alegrarla tan sois trobar aqüestes 
plaques de gel on penjar les hama
ques. . . pero no hi ha res mil lor que 
un bon Hit i, encara així, n'hi ha de 
mi l lors i de p i t jors. . . 

Igual que el confort , la gastrono
mía també és relativa, i es troba ex
cel lent un senzill brou. Passa sovint, 
en els bivacs a la paret, que pet i tes 
pedrés entapissen el fons del pot, 

to t barrejat amb glaç: quin gran 
plaer decantar-les entre les dents 
per no pedre una sola gota de lí-
quid! 

Aquesta tarda, enmig del couloir, 
tenim dret a un sopar de luxe, el 
pastis, i les barreges salades com a 
aper i t iu, després pa blanc, confi tura 
d'oca, els bocins de plàtan, els pas-
t issos, la carbassa de Borgonya... 
Deixem vagar la nostra moral , i si 
no es tracta de preparar un gran 
menjar sí que és, almenys, «alta» 
gastronomía! 

El dia 13 al matí, el cel esta tapat. 
No ens afanyem gaire i la travessia 
a la dreta ens porta ràpidament, per 
mit jà de dos llargs, al costat esque-
rre de l'abocador. Els úl t ims 15 mè
tres de IV ens han réanimât abans 
del bail molt especial que ara hem 
d'efectuar. Ballet molt r í tmic en 
quatre moviments, barreja de f igu
res pr imi t ives i barbares i de temes 
clàssics. El personatge, dret davant 
el seu vidre, uti l i tza tan sois l'ex-
t remi tat anterior de les puntes, com 
una sola estrel la del ballet, al llarg 
de la seva repetició, amb Túnica di
ferencia que hi son prohibides les 
cabr ioles. . . El mil lor ballarí és 
aquell que dona un sol cop, com ho 
fa el mi l lor torejador. Mentrestant, 
la natura glaçada resisteix a vega-
des.. . Aquest ballarí de puntetes 
copsa la mirada deis estranys privi
legiáis que poden gaudir d'aquest 
insól i t espectacle. Emmascarat i ar
mât com un formós diable, treballa 
per a aquests que la mul t i tud deis 
Grands Montets estará temptada 
d'anomenar embruixos de Sísif i els 
demiürgs de l ' inút i l . . . I, encara no 
hem acabat aquest couloir que ja 
parlem de Linceul o de Davail le.. . 
Pujar per baixar i tornar a pujar... 
Tanmateix, som uns pet i ts homes 
que necessitem la bona broca com 
el torejador necesita els «picadors», 
perô amb una di ferencia: nosaltres 
no hem de matar ni la paret, ni la 
bestia: questiô d 'est i l , d'ecologia, 
d'esperi t . No és segur, potser s i . 
Per no trencar l 'estètica, en to ts els 
llargs de corda, t re t de dos, no col-
locarem broques per progressar: és 

un treball bonic i Thierry s'afanya a 
assegurar l'exit del fest iva l . Com 
très brulxots que adoptarien les 
énergies, evolucionem en el nostre 
pet i t món, el del vert igen, del temi-
ble, del que és excepcional. 

El pas mes arriscat és aquell en 
que s'ha de combinar el màxim 
equi l ibr i i la tensió mes viva: repen-
jar-se sobre alguns mi l l imètres de 
metall de les puntes davanteres, 
deixar les formoses preses martel l-
piolet i cójlocar la broca a la reunió. 
No ens hem preocupat ni una sola 
vegada a tallar un replà on reposar! 
Però n'ut i l i tzem una que va ser ta-
llada l 'hivern passât; això vol dir 
que la neu no queda mai en aquest 
couloir, tan sols glaç fos: el replà, 
si bé poc marcat, encara estava 
molt net. . . 

Aconseguim la «clavilla» Leseur 
cap a les 14 hores, estem lleugera-
ment emocionats i contents. En sor-
t i r îem, de seguir aixî, quen es fes 
fosc. El passatge a 85° es presenta
va per a la peil icula, pujar i baixar, 
després r e c u p e r a c i del ferro Le
seur tot recordant: clavil la velia 
d'un respectable pes i un tali véné
rable, amb l'aneli de cànem encara 
Intacte que va servir per fer el pèn-
dol. 

Des del matî que no ens hem 
tranquiHitzat: el cel s'ha carregat 
de grans nûvols. Hem estât obser-
vats des dels Grands Montets fins a 
les nou, però després ens ha envol-
tat la boira. El paisatge s'ha tornat 
wagnerià. No el velem mes. Només 
el glaç ver t ical , i al capdavall aquest 
couloir no te mes de 20 mètres 
d'ample. Sort im a la bretxa dels 
Drus enmig de la neu. Un cop instal
lât el bivac he l l iscat cap a una con-
cavitat en pendent per deixar la tela 
de la tenda als dos companys. L'en-
demà continuarla nevant. La tempta-
ció de sort i r amb mes fac i l i tâ t pel 
pet i t Dru aflorava en Jean-Jacques. 
Però li vaig parlar de couloirs, d'a-
llaus i per fi pugem per la Z. Aquests 
quatre llargs fins a aconseguir el 
cim del Gran Dru ens prenen cine 
hores! Mai no havia vist tan de glaç 
i neu. Això feia renegar en Jean-Jac-
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Des de la bretxa de la Petita Verta es 
veu l'impressionant couloir que railla de 
dalt a baix la cara N. del Gran Dru. y 

ques, que ténia preferència per la 
sort ida pel pet i t Dru. Perô haviem 
decidi t de sort i r pel Grand Dru, que 
per alguna cosa es tractava del seu 
couloir . 

Deu rappels f ins a aconseguir la 
rimaia on m'he enfonsat. CoHoco 
els rappels i quan soc a baix faig 

un cr i t «rappel l l iure»; «l l iure», res-
ponen. Però a I u l t im no he anat tan 
ràpid. Em balancejo al f inal de la 
corda sobre una esquerda.. . per f i 
aconsegueixo establir-me a l 'altre 
costat . . . Uf!, d 'emocions no en fal
ten . . . 

El sol ponent ens ensenyava el 
•efugi de la Charpous: el bon temps 
torna. Estem amarats de suor. Els 
guardes, mol t atents, ens donen el 
seu duvet, ens cargolem en una 
Tianta i compart im el seu menjar. 

Alguns dies mes tard Thierry 
s'havia de presentar al concurs per 
ser admès com a aspirant-guia, perô 
no hi hauria de part ic ipar: estava 
massa for t . Pel que feia a Jean-Jac
ques, no podia prétendre presentar-
s 'h i : era massa jove! Per mi, gra
cies a l 'experiència de pir ineista, el 
couloir tan sols és un bon entrena-
ment (com m'agrada burlar-me'n!) 
per a la supercarrera pir ineista 
que no existeix en cap Il ibre i no 
t indrà mai cap «plànol»: aquesta 
cataracta que és la mes gran d'Eu-
ropa.. . 

Fitxa tècnica 

Des dels Grands Montets o la 
Mer de Glace. 

Es flanqueja la rimaia (3.000 m : ) 
i es puja al couloir que surt de la 
collada dels Drus per mit jà de vui t 
l largs de 55°, després 60°. Cal abor-
dar un terreny mixt extremadament 
dél icat en dos llargs de V, després 
dos mes de V sup., VI , f ins a la base 
de la barrera de l loses. Es puja per 
aquestes lloses 40 metres en AT, V, 
amb un pas d'A2. 15 pi tons. Réunie 
sobre la gran escama (b ivac) . 

Ens elevem a la dreta per una fis
sura, 30 metres, A l , V (6 p i tons) . 
Cal ara elevar-se per una xemeneia 
de 15 metres IV sup. per sort i r al 
couloir que dôna a la bretxa dels 
Drus, pujar el couloir durant 13 
llargs, pr imer de 70° sobre el costat 
dret; després travessar-lo i pujar 
prop del costat esquerre. 75°. La 
creua en oblic cap a l 'esquerra per 
tornar al costat dret. 85°. Seguim 
f ins a la bretxa per mit jà de cinc 
llargs de 70°, després 65°. Sort im 
per la Z del Grand Dru. 

Traducciô: Ricard Vila 
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Converses a muntanya: Pic de Subenulls 
per Joan Cardona 

El Нас ja no era llac; mes aviat 
un pantà mig assecat, amb Ilot a la 
vista i una terra sorrosa de color 
indef in i t que cobria també les pe
drés. Calia mirar mes enllà, vers les 
aigües del centre de la presa, per 
veure-les joguinejar mogudes per 
l 'aire, bri l lants i pures com les deis 
altres llacs, no tan pot inejats per 
l 'home. Els arbres no eren arbres; 
només troncs escapçats, sollats 
també per la repulsiva terra, per la 
seva ocasional permanencia dintre 
de l'aigua; esquelets palplantats, 
v ic t imes d'un naufragi provocat. A l -
tra vegada calia mirar mes Huny, 
cercant els arbres vius, de verds 
variats, pletôr ics de salut. Les nos-
t res petjades quedaven marcades 
for tament, com acusant-nos d'estar 
passant per un ter r i tor i prohibit , per 
un terreny destinât a ser cobert per 
l'aigua. 

A i x i que ens fou possible, ens 
enf i larem pel bosc f ins a trobar la 
neu i calçar-nos els esquís. Al l í , si 
un arbre era mort era el llamp que 
l'havia acabat. O la vellesa. Ja ens 
trobàvem en la mena de pais que 
havíem vingut a buscar. Dos isards 
saltaven, no gaire lluny de nosal-
t res. Ens havien v ist , perô no fugien 
amb molta pressa. S'aturaven a mi
rar enrera. 

—Ja no tenen gaire por, ara. Com 
que els cacen рос. 

—Es tornaran tous. I beneits. L'u
nie enemic important que els que-
dava, que els feia espavilar, era 
l 'home. 

—Sí, el mateix que els hauria aca-
bats si no s'hi hagués posât remei. 

Els isards marxaven per un her-
batge sensé neu ni arbres. Nosal-
t res, en canvi, per entremig del 
bosc ciar, on la neu era seguida, 
que ens permetia de seguir amb 
esquís i, per tant, de fer servir les 
quatre extremitats. El pendent era 
for t perô podiem marxar gairebé 
sempre de costat. El f red de la nit 
havia endurit la neu I no calia obrir 
pas. 

— Mol ts homes ens hem desll iu-
rat ja de l ' instint de matar tota bes
tia que veiem moure's l l iurement. 

No sé si de manera prou def in i t iva. 
—Jo crec que aquest atavisme, 

potser necessari, el portem tots 
ben v iu , més o menys amagat. No
més que, la cacera actual, no són 
sempre les bèst ies. Aquel l que surt 
a buscar c l ients, a fer negocis, a 
treballar del que sigui per portar el 
menjar a casa és el cacador cfavui. 
Pacific aparentment, però ben so-
vint disposat a causar v ic t imes per 
poder viure. O per fer-se rie, si pot. 

—Llavors, els qui , a més d'aques-
tes act iv i tats, encara es senten em-
pesos a cagar animals es troben 
més prop de l'home pr imi t iu i no els 
basta la cacera moderna? 

•—Probablement. Tampoc ens bas
ta als muntanyencs. Els nostres ob-
ject ius, la nostra cacera, són els 
c ims. No sor t im a matar res ni nin-
gù, però tornem a casa amb un tro-
feu int im. De vegades, una f ior al
pina portada a l 'estimada pot ser 
l 'expressió del premi assol i t , la re-
presentació del que abans hauria 
estat la pega cobrada. Per al c ient i -
f ic pot ser el fòssi l rar, la descober-
ta d'una nova tècnica, d'un nou 
avang en benefici de la humanitat. 
O d'un sistema ben eficag per ma
tar molts enemics. 

No ens decidiem a deixar de xer-
rar i a emprendre amb més empen-
ta la pujada. Feia bo i teniem temps 
de sobres. 

—Els alpinistes, doncs, des del 
punt de vista pràctic, quedem un xic 
mal parats. Tots els altres «caga-
dors» que has anomenat cerquen 
d'obtenlr alguna cosa posit iva, ren-
dible o menjable. Només nosaltres 
ens acontentem amb resultats ro-
màntics. 

— S i , però anem a veure si no 
quedem mil lor des d'un altre punt 
de vista. A tu et deu passar, com a 
mi , que de vegades t 'agradaria de 
trobar una just i f icació de t ipus ma
terial per a les teves act iv i tats de 
muntanyenc. No pas per a tu ma
teix, que ja en tens prou de sentir
le empès a portar-les a cap i amb 
els resultats int ims que n'obtens, 
sino per explicar-ho i fer-te enten-
dre d'altres persones. Potser és a la 

gent amb cer is aspectes pr imaris 
—ni mi l lor ni pit jor que l 'al tra—, a 
qui costa mes de comprendre que 
algú s 'esforci , l lu i t i , s'exposi a pe-
ri l ls i incomoditats sense perseguir 
un resultat mater ial . N'hi ha molts 
que no comencen a considerar el 
futbol ista f ins que s'ha fet famós i 
guanya els diners a cabassos. 

—Ciar. Pero si el futbol is ta no co-
mencés amb entusiasme i afecció, 
si no «sentís» el joc, no arribaría 
mai a s e r u n jugador excepcional. 

—D'acord. Aquesta afecció, 
aquest entusiasme tothom l'admet 
en una cr iatura, en un jovenet o 
quan ja es comenga a veure que alió 
pot arribar a rendir. Com passa amb 
els afeccionáis a pintar, a cantar o 
a fer comedia. Ja saps que jo m'he 
guanyat la vida a muntanya, tragi-
nant paquets d'una banda a l'altra 
amb esquís. La gent deis pobles 
d'on jo anava i venia ho entenien 
molt bé, perqué era una ajuda per a 
ells el que jo feia. I perqué sabien 
que algú em pagava. El que no els 
cabia al cap era que, després d'a-
quella feina, me n'anés encara a 
pujar c ims. Tots creien que algún 
afer mister ios i product iu, de con
traban o del que fos, m'hi portava. 

—Penses, dones, que esforgar-se 
«perqué sí», sense object iu mate-
ríalment remunerador, és signe de 
civ i l i tzació, en el bon senti t del 
mot, de selecció espir i tual? 

—No sé si anomenar-ho així. En 
el regne animal, pero, només l'ho-
me es capag de moure's per caprici . 
I sempre és l'home de civi l i tzació 
més avancada el qui pren la inicia
tiva en les empreses que tenen l'a-
parenga de fút i ls . És Wimper qui 
emmena la gent práctica de Zermatt 
a pujar el Cerví per primera vegada, 
malgrat que ells vivien sota mateix 
del c im i el veien cada dia. No se'ls 
hi havla perdut res, allí dalt. 

La valí s'anava obrint. Caminávem 
a l 'encontre del sol . Feia calor ja. 
El cel era blau, la l lum molt més 
intensa. Ja véiem el pr imer llac, 
gairebé tot cobert de gla'c i de neu 
encara, a pr imers de juny com 
érem. Les vores es veien frági ls; 
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Una visió del pic de Subenulls a la 
primavera. • 

vàrem haver de revoltar. 
Paisatge I medi inf luïen en nosal-

tres, malgrat la conversa. Aparel-
xien ja les immenses roques que 
fan de suport a la cresta que va de 
Subenulls al Portarró. Elles dona-
ven fermesa al conjunt bel l issim 
que ens voltava. 

Passât el Mac, el pendent era mes 
dret, prometedor d'un bon descens 
si la neu no s'estovava massa. En 
arribar al sol els esquís ja deixaven 
senyal ben marcai . Ara marxàvem 
en si lenci , l'un darrera l 'altre, gau-
dint cada un per a eli del que vela i 
de l 'entrenament que li permetia de 
seguir sensé fat iga. Des del f inal 
del pendent, al l luny, ja vèiem els 
dos colis, ben alts, que hi ha al cap-
damunt de la val i . L'un, el que dona 
mes a migdia, permet de baixar fà-
c i lment a l 'estany Tort i a l'estany 
Gento. Al l í , fa mol t iss ims anys, 
sembla, també en època de neu, 

anant jo tot sol , em vaig trobar i 
vaig conèixer la colla amb qui havia 
de continuar fent muntanya per 
molt de temps. Fins que, ara l'un 
ara l 'altre, per ¡mposició de la pu-
nyetera vida, ho han anat deixant. 
El meu torn no pot tr igar. 

L'altre col i , mes alt encara, que
da mes a prop del c im. Seria bo de 
poder-h¡ arribar sensé treure'ns els 
esquís. En començar-ne el rost pen
dent, el meu company va passar 
davant. La seva joventut —quaranta 
anys menys que j o—, li permetr ia 
d'obrir pas amb mes faci l i tât . Les 
allaus ho havien emplenat tot de 
gromulls de tota mida, pi lotes de 
neu que calia travessar. Només les 
canaletes que s'havien format en 
els punt d'arrencada de les allaus 
eren Mises i dures. Amb els esquís 
curts que jo duia, m'estalviava les 
innombrables «voltes Maria» que el 
meu amie es veia obligat a fer. L'es-

forç era gran i la temptació de lle
va r se els esquís també, però era 
ben segur que a peu la cosa hague-
ra estât més pesada encara. Per f i , 
sat isfets, arr ibàrem al col i . 

Ens asseguérem per les roques, 
ben eixutes, per menjar alguna co
sa; mentrestant, els esquís queda-
ven drets, clavats a la neu. I les 
pells, esteses, assecant-se. Ara, les 
boires començaven a arrossegar-se 
pels c ims sense acabar-los de co-
brir. Ens esplaiàrem amb tota mena 
d'acudits, histor ietes i best ieses. 
Després, reprenguérem el tema 
d'abans. 

—Tanmateix, sembla que les nos-
tres idees, com les nostres accions, 
les deis més civ i l i tzats corn les 
dels que no en son tant —cosa ben 
di f íc i l de ponderar, per cer t—, es-
tan sempre influídes per les arrels 
profundes, pels atavismes que ens 
menen, sense que en siguem cons-
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Ascendìnt pels redreçats vessants del 
Subenulls, escenari d'aquesta conversa. 

• 

c ients gairebé mai. Creiem que de-
c id im, perô son tants i tant for ts els 
condicionants que, de fet , podrîem 
dir que no som res mes que la pun-
ta d'una llança que és governada 
per un braç que no és el nostre. 

—Bé —to ts dos somrè iem—, si 
reaiment és aixf, que en queda, del 
famés l l iure albir? 

—No ho sé. El que et pue dir és 
que, ara, en aquest moment, a tu i a 
mi ens pot semblar que som abso-
lutament l l iures de decidir si aca-
bem de pujar al c im o no. I, en 
certa manera, és cert. Perô també 
ho és que, si bé aquesta decisiô la 
prendra el nostre jo actual, aquest 
esta format, conf igurât, no sols per 
totes les vivèneies, conscients o in
conscients, que hem t ingut en el 
curs de la nostra existèneia Perso
nal, sinô també I en grandîssima 
part, per tôt allô que ja dûiem en 
néixer, imprégnât, heretat, dels in-
f in i ts avantpassats que hem t ingut, 
prôxims i remot iss ims. Aquestes 
arrels ocultes son també les que 
ens han fe t arribar f ins en aquest 
coll on ara ens t robem, malgrat que 
no venîem pas a buscar-hi, aparent-
ment, res de posi t iu . 

—Frust ra ts , doncs, com a caça-
dors, com a guerrers pr imi t ius que 
encara serîem, hem escol l i t l 'alpi
nisme com a act iv i tat que ens acos-
ta a la nostra profunda essèneia? 
També, potser, perquè és una acti
v i ta t «neta», sensé agresions a a l t r i , 
sensé cruel tats que repugnarlen als 
esper i ts que han estât mes influen-
ciats per segles de creences i f i lo-
sof ies de pau? 

—Possiblement. Per bé que 
aquesta sensibi l i tzaciô dels espe
r i ts de que parles, que, sens dubte, 
és part del lentîssim mi l lorament 
moral de l 'home, pot haver estât la 
que ha donat forma a les f i losof ies 
i no a l ' inrevés. 

Una altra manifestaciô de base 
pr imi t iva, unes altres arrels que 
sorgeixen a la vista les ten im en 
certs agrupaments humans, de bar
r i , esport ius, pol î t ics. Moi tes vega-
des, els individus de d i ferents 
grups, que apareixen com a ene-

mics, que es creuen molt di feren-
ciats, ser ien, en real i tat, intercan-
viables. Van junts per inst int grega
r i . Pel color de la samarreta, pel 
Hoc on viuen, fins perquè usen la 
mateixa marca de vehic le. . . Es re-
peteixen les colles dels pr imar is, 
que no podien caçar tots sols si 
l 'animal era massa gros que havien 
de l luitar units en grup si l 'enemic 
era també nombres. 

—Ser ia interessant d'aprofundir 
en aquest tema. No en deuen pas 
mancar estudis. El dia que es sabés 
ben bé que es el que ens mou, es 

podria escol l i r entre deixar-se dur 
pels inst ints o fer servir només la 
intel igencia. Encara que, tan sois de 
dir-ho, ja veig que aixó és una uto
pia. Pero, escolta: i la dona, quin 
paper hi té , en tota aquesta histo
ria? L'hi puc dir, jo, a la muller, que 
no es queixi si surto massa a mun-
tanya, perqué no faig res mes que 
compl i r amb les exigéncies del meu 
jo pregón? 

—La dona, no sé per qué, es tro-
ba mes a prop de la natura, dels 
inst ints v i tá is. En general, vol con
servar, reproduir. Tot alió que aju-
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da a aquests f ins li sol convenir 
més que no pas el que es malbarata 
o es perd. Admet el repòs del guer-
rer, sempre que sigui per recuperar 
forces i tornar a la l luita. Li va mi-
llor que aquesta l luita slgui amb ré
sultats materials posi t ius. No cal 
dir que, avui, sense la inf in i tat de 
senyores que encara són aix i , no hi 
hauria tants caçadors adelerats, i 
moi tes industr ies se'n ressent i r ien. 
Les excepcions, però, temporals o 
def in i t ives, van d'augment. Per bé o 
per mal, la cosa pot ser superada. 

—No deixa de ser xocant que allò 
mateix que ens torna a acostar a 
l 'home pr imi t iu —en el nostre cas, 
el muntanyisme—, nqmés pugui ser 
per superació deis f ins que aquell 
home perseguía. 

—Veuràs, al qui te la sort de tre-
ballar professionalment de manera 
que els seus anhels més íntlms 
quedin compensats, no cree que li 
destorbi gens el fet d'obtenir-ne, a 
més, un guany mater ia l . Som els al-
t res, la immensa majoria, els qui 
ens hem de neguitejar amb feines 
per a les quais no estem fets, els 
qui ens sent im empesos cap a al-
tres act iv i tats. Encara, la nostra 
const i tució física i temperamental 
no és prou adabtable a la vida mo
derna. No sé si ho sera mai. 

—Potser no, al pas que aquesta 
mena de vida porta. Per altra part, 
hi ha molta gent que, en Hoc de cer
car l 'equil ibri amb escapatòries per 
l 'esti l de la nostra, el que fan es 
enfangar-se dintre del que aquesta 
nova vida ofereix de benestar a 
l'abast de la mà. Creuen que això 
pot calmar el neguit que porten. 
L'error és comprensible, perqué en
cara fa pocs anys que el confort , 
l 'abundància i la varietat dels men-
jars i els heures, i els d iver t iments 
estereot ipáis arr iben a una part im
portant de la humanitat. 

—Bé , en vista de tots aquests 
raonaments, acabem de pujar al 
cim? 

D'un bot ens alçàrem de l'herba 
on estàvem ajaguts. De bon grat 
emprenguérem la pujada, a peu, per 
les roques i per la neu fonda, mal-

grat que, cap avall, ens esperava ja 
la bona davallada amb esquís. Pot
ser, a dalt, ens t robar iem submer-
gits dintre la boira. 

Però no fou ben bé aix i . El pano
rama era canviant, enganyador. Cos
tava d'endevinar quins eren els 
llacs que vèiem al dessota, mig ta-
pats. De vegades, s'aclarien i, lla-
vors, eren els cims els que es veien 
malament o desapareixien per com
plet. Gairebé tots anaren sort int , en 
un moment o al t re: Colomers, les 
Serres de Crabes, el Pic del Portar-
ró. Per l 'altra banda, els Encantats, 
que de bon matí havíem v is t tan 
alts i ara quedaven per sota nostre. 
Buscàvem altres vel ls amics, però 
no sempre s'escorria prou el vel per 
arribar-los a veure. Vistos o no, era 
impossible d'oblidar aquells que per 
a nosaltres tenien algun record. So-
bretot si aquest era dolorós. 

Dalt del c im, quatre grosses pe
drés cantelludes foren el Hoc de pa
rada. La neu, f lonja, no oferia prou 
confianca per posar-s'hi al damunt. 

La baixada amb esquís, des del 
col i , fou meravellosa. De pr imer, 
per les encrespades allaus; des-
prés, pels ràpids i l l isos pendents. 
I pels boscos. Sempre amb bona 
neu de primavera. Fins ben a prop 
del llac-presa de Sant Maur ic i . 

Tot espérant el jeep que ens ha-
via de recol l i r , encara tornàrem al 
tema de la conversa. 

—Com ll igaríem l 'actitud practica 
de l'home pr imi t iu , forçosament po
si t iva, realista, només de cara a ob
tenir el que li era necessari per viu-
re, o a l luitar amb aquells que l'hi 
poguessin disputar, i el fet que, des 
que en tenlm not ic ia, ja fos un ès
ser rel igiós? O superst ic iós, si vols. 

— N o en sé prou per donar-te, o 
donar-me a mi mateix, una resposta 
que no ofereixi dubtes. Em sembla 
que les creences de l'home pr imi
t iu cobrien o intentaven de cobrir el 
mateix que les d'ara: l'atzar i la por. 

—Expl ica' t . Vull veure si ei que 
em dius coincideix amb el que he 
pensât moites vegades. 

—Aquel l home d'abans — i molts 
deis de després, també—, hauria 

volgut dominar, amb el seu poder 
f ís ic, amb la seva astucia, amb l'am-
bició polí t ica, totes les incidéncies 
de la vida. Pero sempre hi ha punts 
—els més importants, sobretot—, 
que s'escapen. La salut no és im
mutable: la vellesa arriba. I la mort . 
No hi ha força humana que ho resol-
gui tot . Ni tan sois que ho pugui 
preveure tot . Eren peri l loses, la ca
cera i les l luites amb l 'enemic. Més 
tard, les col l i tes van ser incertes. 
Es sent la peti tesa humana i ve la 
por. L'atzar és dur d'admetre, enca
ra que avui ens pugui semblar que 
creure-hi ja és creure en alguna co
sa. Calia trobar uns poders supe-
riors que expl iquessin l 'Inexplica
ble: que protegissin, que fessin el 
mal. Es va creure en la inf luencia 
deis morts que havien estât valents 
en vida. En la força Intencionada del 
Sol. En els esperi ts maiignes deis 
parents ofesos, o deis enemics. En 
les metzines. En els magies. 

—Una vida ben neguitejada, tam
bé. No els podem envejar gran cosa 
fora de la faci l i tât de creure, que 
tants homes modem han perdut. 

—Sempre hi ha inconvénients. La 
por del pr imari potser era més di-
rectament relacionada amb l ' lnst int 
de conservació f ís ica. Intentava fu-
gir de la mort i deis mais. Avui ens 
l l iurem duna bona part d'aquests 
amb la ciencia i ja sabem prou bé 
que hem de morir . El que tortura 
molts homes és aquesta mister iosa 
angoixa del «no res», que ens sem
bla ¡Ilógica, pero que ens acredita 
com a homes i com a c iv i l i tzats. 
Aixó, i la moderna sol i tud en com-
panyia. 

—Cree que, en bona part, tens 
rao. Potser al màxim que arriba 
aquell que actualment no és capaç 
de creure és a la res ignado, més o 
menys tranqui l la, de sentir-se sol 
sense desesperar-se. 

—Sí . Pero el més rudimentari 
pensament sobre una altra vida 
—encara que sigui , de vegades, per 
negar-la—, no et sembla que ja fa 
un xic de companyia? 

El jeep va arribar. 
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Manuel Rodríguez i Admetller 
In m e m o r i a m 
pe r Ramon Pujol i Alsina 

Potser el que ara l legireu sigui 
una mica massa personal, perô és 
com una mena de diàleg sensé res-
postes que je entaulo amb el meu 
vell i est imât amie traspassat el se-
tembre d'enguany. Els anys llargs 
d'amistat i de companyonia (mes de 
seixanta!) em podran excusar da-
vant vostre, si no t inc l 'encert de 
trobar les paraules que us puguin 
dur una mica el record del que fou 
un company de tota la vida. 

Si, Manuel, ens has deixat consi-
rosos i ent r is t i ts , perquè mai no 
ens podiem imaginar que la teva f i 
era tan a prop! Ens habituem tant 
a la roda de la vida, que tenim la 
sensaciô que és immutable, i que 
res de dissortat o d' irréparable 
no ha d'arribar mai! I tantes i l lu
sions que tu i jo ja de nois comen-
çàrem a forjar-nos! Aixô succeïa a 
l 'octubre del 1917, en les classes de 
nit de l '«Ateneu Obrer del Dte. Il», 
i va continuar igualment a les clas
ses de ni t de les Escoles Mercan-
t i ls Catalanes, del Centre Autono
miste de Dependents del Comerç i 
de la Indûstria. Ail f començà el nos-
tre grupet excursionista, amb els 
germans Majô, en Roig, tu i jo, i poc 
temps després en Mora. Érem tots 
plegats modestets, que de poc ha-
v iem iniciat la nostra vida de tre-
ball i guanyàvem pocs dinerons. Un 
dels nostres problèmes era de tro
bar i t ineraris on les despeses fos-
sin gairebé nulles. Ens calia estal-
viar tôt el que podiem per mil lorar 
el nostre equip, tan modest com 
nosaltres mateixos. El sommi era 
poder canviar aviat les espardenyes 
caçadores per unes bones sabates 
ferrades, i desfer-nos de les empa-
lagoses bandes, per calçar-nos unes 
bone mitges. ¿Recordes, Manuel, 
que ens féu les sabates aquell bon 
sabater del carrer de casa (la Tapi-
neria) que no sé per que li dèiem 
«el Fantômes»? I et recordes dels 
pantalons de vellut que va fer-nos 
aquell sastret del carrer de Car-
ders, davant del nostre amie Fàbre-
gas. l 'espardenyer 7 I el bastô de 
punxa. comprat a can Ouadros de 
la Rambla? 

Els records em venen, ta lment 
com si desgranes un rosari . Les 
nostres pr imeres sort ides per les 
serres del maresme, cap a Sant Llo
ren? de Munt i Montserrat , i la nos
tra pr imera travessada del Mont-
seny, la Pasqua Florida del 1919, 
que a tots us costa tant de treball 
de convencer els meus pares per
qué em deixessin passar la primera 
nit fora de casa! Ouins temps! 

Recordó com si fos ara el mal 
temps que ens vingué damunt, la 
inhóspita i freda habitació de la 
Castanya. I grácies! L'any següent 
repetí rem, amb una gran nevada 
(l lavors ens plaía molt t repi t jar 
neu!) i unes boirades no gens opor-
tunes. Passárem el Matagalls com 
uns fantasmes, i ja molt de lluny 
sentíem la campana de Sant Mar
gal, que no es cansava de dringar 
per orientar una mica les colles 
despistades. I ¿récordes el nostre 
primer intent al Pirineu Or iental , 
per Tots Sants del 1920, cap a Set-
cases i amb pretensions de pujar 
a Ulldeter? Ouins despistats, tu 18, i 
jo 17 anys! La nostra sort va ser 
que un cop passada la palanca de 
Carboners, ens creuárem amb una 
colla del Centre Excursionista de 
Catalunya, els quals ens digueren 
que hi havia una grossa nevada, i 
que ens aconsellaven de fer marxa 
enrera. Ens ajuntárem amb els bons 
companys exper imentáis, i altra ve
gada a Setcases. Llavors hi havia 
dos hostals: a ca l 'Aucel l , i a ca la 
Pipona. Sopárem I várem dormir a 
ca la Pipona. Va fer tant f red , aque
lla nit , que al matí ja feia una bella 
estona que havia sor t i r t el sol, i 
nosaltres dos romancejávem a veu-
re qui era el pr imer valent de sal
tar fora del Hit. Ouan haguérem es-
morzat, decidírem anar a Vilal longa, 
travessar la palanca del Ter, pujar 
a la Roca i, peí pía del Rol i la Co
llada Verda, fer cap a Ribes. I un 
be! Ouan fórem al pía del Rol, el 
qruix de neu i el torb que feia de 
les seves ens dugueren altra vega
da a la reali tat de la poqueta cosa 
que érem: uns simples analfabets 
de la muntanya. Marxa enrera altra 

vegada, I cap a Camprodon. La nos
tra primera experiencia pir inenca 
fou una gran 11icó d 'humi l i tat per a 
nosaltres. Ens créiem que era la 
mateixa cosa trepit jar neu al Mont-
seny que fer-ho al Pirineu. 

I vingué el nostre romiatge gra
dual per les Gui l ler ies, Cabrera, 
Puigçacalm, Bassegoda, Pedraforca, 
i la Mista no s'acabaria. El jul iol del 
1923 ens l lançàrem, però, a l'aven
tura d'Ulldeter i el Canigó. Era quan 
es començava a fer us dels escude-
l lòmetres, que fè iem funcionar amb 
esper i i de v i . Recordo que tots vos-
altres ja havieu dinat ( font del 
Saüc) i que jo batallava encara per 
coure el meu arròs. Anàvem carre-
gats com uns beneits i després de 
les set hores Margues que posàrem 
de Camprodon al xalet d'Ulldeter, ja 
no podiem dir fava. 

El senyor Pere Pach (conserge 
del Centre en aquella època) ens 
va rebre molt afablement, ens féu 
preparar el sopar i cap a dormir, 
s'ha dit . La nit fou molt agitada: 
féu un vent for t íss im que sembla-
va com si volgués arrencar el xalet 
de soca-rel. Al matí, tu Rodri, em 
digueres que havies somiat una 
cosa terr ib le: et menjaves un di-
funt amb caixa i tot , com aquel! qui 
es cruspeix un entrepà. Esgarrifós, 
no us sembla? Quan diguérem al 
senyor Pach que volíem anar cap a 
Cortalets, va dir-nos amb encert 
que anàvem excessivament carre-
gats i que creia que era mil lor que 
anéssim a Caranga, i que baixéssim 
per les gorges a trobar el t ren a 
Toès, i d'allà cap a Vi lafranca, i se
guir cap al Vernet, ais peus del nos
t re object iu. Ho vàrem fer tal com 
ens ho indica el senyor Pach, però 
també hem de dir que pebrots, tó
mateos, patates, i qué sé jo quan-
tes coses dúiem, tot va restar api-
lonat en un racó de la nostra habi
tació. Si hagués gosat, també hi 
hauria deixat el meu escudellòme-
t re ! Sopárem i dormírem a l 'Hotel 
de la Poste del Vernet. L'endemà a 
les cinc en punt del matí ja érem 
a Fil lols i empreníem la nostra pu
jada cap a la Pica. Quan passàvem 
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Manuel Rodríguez I Admetller, a primer 
terme, en una ascensió a l'Encantat 
Petit, el 12 de ¡uliol de 1944. • 

per Cortalets era la bona hora de 
dinar, però diguérem que pr imer ca
lia pujar a la Pica del Canigó, i a la 
baixada dinar. Pujàrem d'una t irada 
des de Fillols al Canigó, només amb 
una petita parada a la font de la 
Perdiu. De retorn, el veli Saporta, 
ens féu un bon dinar, que bé ens 
els mere ix iem. Feia més de vui t 
hores que caminàvem i ens calia 
agafar forces per retornar al Ver-
net. Eren prop de les deu de la nlt 
quan entràvem al nostre hostal de 
la Posta. Havfem pujat i baixat 2.200 
metres.en una jornada! Ens va sor
p r e n d a que ens donessin peix i, 
corn que ens ho miràvem amb un 
cert recel, l 'hostalera ens digué: 
«Són t ru i tes, és un peix molt recer-
cat l» . Era la primera vegada que en 
menjava i per sempre més n'he es
tât un entusiasta. 

Les nostres relacions amb com-
panys del Centre eren cada vegada 
més sovintejades, però mai ens de-
c id iem a fer-nos-en socis, perquè 
ens semblava que no érem encara 
prou dignes (excursionfst icament 
parlant) per f igurar a la Mista de so
cis del Centre Excurslonista de Ca-
talunya. Jo vaig trencar el glag el 
1931, i el 1934 ja hi era tot el gru-
pet. Poder alternar i àdhuc ser com-
panys de gent corn l'Estasen, en 
Guilera, l 'Oliveras, en Puntas, en 
Rovlra, etc., per a nosaltres era ja 
com una mena de consagració dins 
el món de la muntanya. 

Recordo els nostres meravellosos 
campaments a Sant Maur ic i , i a la 
vali d'Estós. Foren uns anys d'acti-
v i tat i fè iem amb joia un cim dar-
rera l 'altre. Tu sempre fores el més 
decidi t i el més agosarat de la nos
tra petita colla. 

Vingué la guerra fratr ic ida i la 
dispersió de tots plegats, però, gra
cies a Déu, ens retrobàrem altra ve
gada, to ts , bons i sans. Llavors a tu , 
Manuel, et vingué com una fallerà 
de recuperar els très anys perduts 
I no paraves d'una muntanya a l'al
t ra, i la paret del Pedraforca i la 
travessia dels dos Encantats et du-
gueren cap al camp de l'escalada. 
Feia poc que la Secció de Muntanya 

del Centre havia creat e 1 Club Aca-
démic d'Escalada, el CADE. El pre
sidia en Lluís Estasen (A.C.S.), i tu 
hi t ingueres el número 11 de mem-
bre. Tu vares ser el successor de 
l'Estasen en la presidencia del 
CADE. Et decidires f inalment també 
a calcar-te els esquís, i t 'enrolares 
a la colla que capitanejava l 'Albert 
Ol iveras. Tots junts férem una bona 
campanya peí Pallars i la Ribagorga, 
i mai no podrem oblldar les boaes 
nits passades ais refugis d'Estany 
Gento, de les Ares, i al «Josep Ma
ría Blanc». La teva gracia i el teu 
bon humor, ajudat peí dels com-
panys Mullor i Plams, eren una so-
lució magnífica quan ens calla ro-
mandre tancats al refugi peí mal 
temps. Tu i jo, Manel, ja podem dir-
ho, érem els esquiadors més do-
lents de la colla. Quan s'esqueia 
que havíem de baixar per una pala 
molt redregada, véiem tots els nos-
tres companys a baix, fent d'espec-
tadors, per veure qui de nosaltres 
dos, a copia de trompades natural-
ment, arribava primer a baix. Tot 
aixó que jo he v iscut amb tu no 
podré oblidar-ho mai, perqué sem-

pre anàvem aparellats, com si fós-
sim germans, i no ens donàvem 
gens de vergonya de ser la llanter-
na roja de la colla. Recordo les ho
res que havies estat a casa, tot pla-
nejant excursions, i després aque-
lles partides descaes, tots dos ben 
picadets en el nostre orgull de ser 
jugadors de categoria! Pobres de 
nosaltres! Si en Puntas, amb mit ja 
dotzena de jugades ens l iquidava! 

Et vares casar amb la teva Maria 
Teresa, r senyora, casa i tot seguit 
f i l is varen fer que af luixessis en 
les teves act iv i tats. Per dissort 
teva, fa uns quants anys sofr i res un 
infart, que seguit d'una hepati t is 
del tot inoportuna va fer-te claudi
car en la més gran de les teves afi-
c ions: la muntanya. 

No deixares però mai de venir al 
Centre, i rares vegades fallares en 
la reunió de veterans dels dimarts. 

Recordo ara, Rodri, que quan es 
parlava d'innovacions al Centre, o 
d'augment de quotes, tu sempre 
deies, naturalment en to de broma: 
Baixa! Baixa! 

Sí, Manuel , company es t imai , ara 
sí que ets baixa, i per sempre. Ens 
sent lm tota la colla estafáis, perqué 
ens costará molt d'habituar-nos en 
aquest gran buit que tu deixes dins 
el nostre cercle. 

Per contrast, el dia del teu enter-
rament, feia un dia de sol radiant i 
cel blau, i jo pensava quina tr iste-
sa, morir-se quan to t és tan bel i ! 
Per qué? Aquell interrogant del 
«CANT ESPIRITUAL» de Joan Mara-
gall que fa esborronar. Que el Bon 
Déu et t ingui a la Seva Glor ia! Adéu 
Manuel. 

26-9-1978 
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Fitxa técnica d'una escalada 
Riglos: Mallo Pisón 
Via Carnavalada-directís ima sud 
per Josep V. Ponce 

Aquesta ascensió, consider&da 
cor" una via clàssica de Riglos, ens 
ofereix una escalada at lèt ica, aèrla, 
segura i d'un ambient de gran be-
Ilesa dins el marc Incomparable 
deis Mal los, sobre el s impat ie i 
acoll idor poblé de Riglos. 

La gran quanti tat de passos d'es-
calada l l iure de d i f icu l tat fan les 
del ic ies de to ts els qui est imen 
l 'esforç d'una escalada seriosa. 

Després d'una p r o l i f e r a c i de 
ressenyes que no s'assemblen a la 
reali tat (nombrosos passos de A 3 

i VI) no fora de més d'actualitzar 
una mica (a categoria actual de 
l 'ascensió. 

L'escalada la podem dividir en 
t res sectors. El pr imer f ins a «la 
entosta», consta de quatre llargs de 
tècnica combinada. 

El segon correspon al gran des-
plom de 60 m., de tècnica ar t i f ic ia l . 

El tercer son les «canals» de sor-
t ida en les quais cal passar de 
luna a l 'altra. Bàsicament és l l iu
re i les nombroses «panzas» que 
hi t robem es superen amb tècnica 
ar t i f ic ia l . 

La roca és de bona qual i tat i la 
pedra compacta. Tota la via és pl-
tonada però pot ser út i l de dur cl i 
ve 11 adors. 

Primer llarg. — Cal superar la 
cova de la Verge amb uns passos 
de A 2 de bur i per prosseguir en 
l l iure de V i IV + , tot combinat amb 
algun pas d'estrep. R-1 sobre tres 
burins. 35 m. 

Segon llarg. — Es continua en ar
t i f ic ia l de buri per una f issura mol t 
marcada f ins a arribar en una bona 
reunió d'estreps sobre dos «pes 
d'expansió» i burins. 35 m. 

Tercer llarg. — La pr imera mei tat 
en art i f ic ia l de bur i per un diedre 
molt marcat. Trobem una «panza»-
xemeneia que cal superar amb un 
pas molt at lèt ic i aeri ( V * ) . Es se-
gueix el mateix diedre amb escala
da d i f íc i l . Després d'un pas de A2 

sobre un bong-bong arr ibem a la 
R-3 amb dos pitons i un bur i . 40 m. 

Quart llarg. — Sort im a la dreta; 
torneit i al diedre —f issura i en ll iu
re arr ibem a la gran plataforma que 

C¿JVL 

R-8 

ti? 

R-7 

R-6 

^ Ç R - 5 

"Entosta' 

RIGLOS 
Mallo Pisón 

Via Eloia "La Carnavalada 

MD*Az »"10 h. 

iXA, 

30 m. 

20m. 

30 m 

35m. 

20 m. 

15m. 

Uni. 

hOrn. 

SO m. 
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El Mallo Pisón I les sèves vies d'esca-
lada: 1, via original Seron-Millàn (ED); 
2, via Elola, directIsalma S. (MD+); 3, 
via dels Catalans (ED—); 4, via Raba
da (MD+). • 

cial per seguir cap a l 'esquerra per 
una mena de cornisa. A l f inal hi 
t robem una (lastra descomposta; 
cal pujar una mica i per la placa, 
força di f íc i l (V ) , seguir f lanquejant 
(IV) f ins en un gran replà. R-10. 
30 m. 

Onze llarg. — Es puja al rel leix 
de dalt i se segueix a la dreta f ins 
a trobar un bon lloc de reunió. 20 
mètres. II i IV. 

Dotzè llarg. — Seguim la «canal» 
amb passos de IV + f ins en una xe-
meneia característ ica ( IV) . 30 m. 
Des de aquí un pendent fáci l ens 
portara al c im. 30 m. 

Descens. — Per la cara nord. 
Rappel de 40 m. f ins a un gran re
plà, amb dues «pes» d'expansió. 
Des d'aqui, un rappel de 30 m. 
f ins al col let. Es baixa caminant per 
un cami mol t dret. D'ara endavant 
es fa el mateix desecns que el de 
la via Pany: rappel de 20 m. f ins en 
una canal. Es segueix un cable. Cal 
continuar per un cami f ins en una 
gran alzina amb bona installació. 
Des de aquí cal fer dos rappels de 
40 m., un d'aeri , de 40 m., i per úl-
t im un de 20 mts. 

forma l '«entosta», tô t havent supe-
rat algunes «panzas» i «ramonages» 
amb passos de V. 40 m. 

Cinquè l larg. — Aquí comença el 
gran desplom. 42 mètres d'art i f ic ial 
fáci l de burí i algunes «pes». Com 
que les cordes no arr iben, el segon 
sort i ra un pareil de passos f ins 
que el company entri a la reunió. 

Sisé l larg. — Sort im per un re-
près a l 'esquerra (IV) f ins a atè-
nyer el pr imer pas d 'ar t i f ic la l . A l 
guna sort ida entre burins de V. Cal 
superar «panzas» en l l iure molt di
f íc i l ( V + i A 2 ) . Reunió en un repla-
net amb tres burins. 25 m. 

Setè l larg. — Aquí deixem el co
lor vermel lós, característ ic de la 
paret sud, i ens f iquem en una me
na de canal de pedra grisa. Cal su

perar dos desploms curts (A 2 ) amb 
sort ides en l l iure ( IV + i V) f ins en 
un altre replà. R-7 cómoda, 4 burins. 
20 m. 

Vuitè l larg. — Amb la mateixa tó
nica que les dues darreres t i rades, 
perô amb mes passos d'escalada 
ll iure (V ) , tot superant una série 
de «panzas» ( V 2 ) ; és molt di f íc i l 
de recuperar l 'estrep (út i l dur «fi
f í » ) ) . R-8 en un gran replà. 35 m. 

Novè l larg. — És un canvi de re
unió. Cal seguir el mateix replà cap 
a la dreta, uns 15 metres, i superar 
un metre (III) f ins a trobar dos bu
rins. 

Desè l larg. — Continuem per un 
terreny molt fác i l , amb tendencia a 
la dreta f ins a trobar una gran pe
dra que sobresurt. Un pas d'art i f i -
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La creu del cim de Sant Armand 
per David M. Aloy 

Els excursionistas que en qualse-
vol época han pujat al c im de Sant 
Amand, al Ripollés, en parlen amb 
entusiasme. 

Si avui duem el tema ací és 
perqué darrerament aquesta con-
trada ha estat d'actual i tat. En pri
mer lloc — i la cosa ja ve de l luny— 
per rao del toponim. 

Sant Amane, Sant Amant, 
Sant Amand? 

Toponim reiv indicat d'una banda 
per tots els qui segueixen una lí-
nia t radic ional , que for fo l len en ar-
xius i rector ies a la recerca d'una 
recuperació histórica del nom, ba
sada en la suposada existencia, al 
mateix caire del c im, del convent 
que duia per nom SANT A M A N D 
(cast.: Amando) . La mateixa llegen-
da del comte l 'Arnau en fa refe
rencia. 

D'altra banda hi ha la versió deis 
qui segueixen un cr i ter i diem-ne 
mes cientí f ic i rebutgen aquesta de
nominado. Fonamenten la seva hi
pótesi amb l'ajut del santoral , se-
gons el qual mal no exist í a Cata
lunya un sant amb aquesta advoca
d o (Sant Amand) . I s ' incl inen, per 
tant, a considerar que l 'auténtic to
ponim és SANT AMANC-

Creiem que no val la pena consi
derar la forma intermedia SANT 
AMANT, ja que deu tractar-se d'un 
error ortograf ié. 

La polémica és, dones, encetada. 
Nosaltres no hem invest igat prou 
per definir-nos cap a una o altra 
versió, pero remetem el lector a la 
Gran Enciclopedia Catalana, que en 
el vo l . I, pág. 752, en referir-se a 
A M A N D , diu, entre altres concep-
cions: «...monjo de Yeu i bisbe con-
sagrat el 630...» «...Fou l'evangelit-
zador de Bé lg ica .» «Canonitzat per 
l'Església Católica, que en celebra 
la festa el 6 de febrer.» 

Aixó a part, nosaltres tot respec-
tant l 'opinió contrar ia, ens sent im 
mes a prop del poblé que defensa 
la versió tradicional de Sant Amand. 
Puix que és amb ver i table devoció 

que ens n'expliquen la llegenda i, 
a mes, ens mostren els enderrocs 
de sota el c im, i aquí Igual pot trac
tar-se de penyals esgalabrats que 
de carreus d'una velia construcció. 

Refugi de Saltor i refugi Sant Jordi 

Fa mes d'un any que vaig llegir 
al but l let í del C. E. Ripoll, ent l tat 
que f ins ara n'havia t ingut cura, que 
ja no s'aconsellava d'ut i l i tzar el re

fugi de Saltor, a causa del seu estat 
precari . 

Aquesta enti tat que, ens consta, 
compta amb membres i l lusionats i 
amb entusiasme, creiem que vol 
fer-hl aguna cosa, i per aixô els 
preguntem: 

—«Per que no procureu arranjar-
lo una mica?» 

—«Ja s'ha fet alguna cosa, f ins 
hem fe t gestions amb el bisbat. 
.Perô tractant-se d'un edif ic i tan vel l . 
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El dm de Sant Amand (1.854 m.) al 
Ripollès, amb la creu InstaHada l'any 
1954, ara substituida per una de me
tàllica. * 

seria inuti l d ara endavant esmer-
çar-hi diners i esforços en pet i tes 
restauracions. L'unica solució se
ria fer un refugi nou.» 

Es compren que bastir un refugi 
de nova planta és, per ara i tant, 
un projecte bastant llunyà per al 
C. E. Ripoll. 

A ixò pel que fa a l ' indret de Sal-
tor. Pel vessant nord, a coli de Jou, 
hi ha una altra construcció, mes mo
derna, que és el refugi forestal 
«Sant Jordi». Llàstima que el servei 
forestal el t ingui bastant desassis-
t i t —per no dir tota lment abando-
nat—, sensé portes ni quasi condi-
cions d'ésser ut i l i tzat. 

Seria Iloable iniciar una gest ió 
amb aquest estament (potser a ni-
vell federat iu?) a f i d' intentar-ne la 
consol idado i res taurado def in i t i 
va; mes si es té en compte que el 
refugi ofereix condiclons (emplaça-
ment, algua i bosc a prop) , i es 
troba a cinc minuts del coli que, 
amb la nova pista, pot assolir-se 
còmodament amb cotxe. 

És ciar que potser la causa que 
s'hagi détér iorât tant el refugi és 
precisament l 'existéncia d'aquesta 
carretera. . . 

La creu al baleó del Ripollès 

Hem deixat a l 'ú l t im Hoc aquest 
punt, el de més actual i tat. El 24 de 
setembre de 1978, al cap de vint-i-
quatre anys d'ençà que s'hi installa 
là primera creu, el Club Excursio
nista Ripoll va dur a terme la inau
gurado d'una nova creu, metàll ica i 

de t ipus monumental , al c im de 
sant Amand (1.854 m.). 

Els actes s' iniciaren la v ig i l ia , 
amb un campament al pla de Pena, 
a deu minuts de c im, i el diumenge 
al matf una corrua d'excursionistes 
pujava pels faldars de sobre coll de 
Jou, la serralada amunt. També hi 
era el batlle de Ripoll, Miquel VI-
nyes. 

Eren quarts de dotze quan el nom
bres grup (entre cinc-cents i vuit-
cents excursionistes) s'aplegà en-
torn de I 'altar improvisât per oir 
missa. La célébra mossèn Joan 
Colom, el sacerdot-poeta (que fou 
un dels promotors d'aquella prime
ra ediciö de 1954) i que tan bé 
descriu aquesta muntanya en el 
seu poema «La Muntanya dé Sant 
Amand»: 

No sé que m'ha encisat: si la tem-
[pesta 

esberlant eis granît ics penyalars 
i esbrancant faigs i pins, o bé la 

[ fes ta 
dels ocells i les f lors i els dies 

[c lars ; 
si el coixî de la gespa o les tarte-

[ res , 
els sagnants pinetel ls, l 'avellanar, 
la discreta rojor de les gerderes, 
la forta vermel lor del maduixar; 
0 eis plans insospitats dalt de la 

[c ima 
senyada avui per mi amb la »anta 

[Creu . . . 
Oh! tot , tot m'ha encisat. . . i el cor 

[ t 'es t ima 
1 ningû em matarà aquest amor meu. 

La coral Capella de Santa Maria 
de Ripoll canta la missa amb entu
siasme i discipl ina, i després tot-
hom féu cap al campament del pia 
de Pena on t ingué Hoc una reeixida 
ac tuado de la coral r ipollesa La 
Fior de Maig. També es podia vis i
tar una interessant exposició de 
pintura campestre. 

A la tarda, el president de l 'enti-
tat, Francese Morera, va procedir al 
repart iment de premis i de llamina-
dures a la quitxal la. 

Més tard es canta el tradicional 
«Cant deis Adéus» que posa punt 
f inal a la bonica jornada transcor-
reguda. 
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cronica del centre 

a cura de Modest Montl leó 

Noticia de Camping 

Els dies del 29 de juliol ai 13 d'agost 
va celebrar-se el campament d'estiu 
que la secció de camping organitzà al 
corralet de Faure, al marge dret del 
riu Llosas. 

Els assistents varen ser 219, deis 
quais uns 100 minyons. 

La cuina fou molt encertada i l'or-
ganització completa, amb servéis de 
dutxes, letrines, farmaciola. parking i 
totes les assistèneies que calen per a 
aquest nombre de persones. 

Mossèn Aragó va fer una xérrada 
de psicologia, na Carmina Virgili va do
nar una classe de geologia, es va cele
brar missa per Mossèn Zayas al cirri 
de Culebres i el diumenge dia 10 de 
setembre es batejà el nen Ario, al ma-
teix campament, amb una missa con-
clebrada pels mossens Aragó i Rius. 
Per als minyons es van organitzar con
cursos de dibuix, figures de fang, mar
quetería i jocs. 

Es van assolir, bé en grups réduits 
o en excursions collectives, els cims 
d'Aneto, Cregueña, Margarida, Rusel, 
Tempestats, Aragüells. Vallibierna, Tu-
queta Blanca, Tuqueta Arnau. Culebres. 
Serra Negra. Castanesa. Pie del Mig, 
Corones. Estats, Gallinero. Male'ida. 
Maladeta i Punta Astorg. 

És d'esmentar que la mitjana deis 
qui cada día van fer una excursió im
portant va èsser de 51, dada que de-
mostra com cada vegada son mes in
téressants aquests campaments que 
fan possible amb una certa comoditat 
pujar cims o fer excursions pel Pirineu 

i gaudir d'uns paratges i d'una forma 
de viure diferent cada vegada mes de 
la de la ciutal. 

Aquests campaments teñen una ten
dencia a augmentar el nombre d'as-
sistents i ens caldrà pensar a formar
ne algún altre de simultani per evitar 
als organitzadors el treball voluminós 
que representa sobrepassar el nombre 
de 200 persones. 

Francese Borras ¡ Gubert 

Víatge a Italia i Iugoslavia 

La Secció de Ciències i Arts va por
tar a terme aquest estiu, del 4 a 20 
d'agost, un víatge internacional cultu
ral per terres d'Italia i Iugoslavia. Com 
altres vegades. tots els assistents es 
veieren afavorits per una companyia 
molt plaent; la d'un «cicerone» de 26 
pagines escrites amb agilitat i grans 
coneixements, que convertiren l'opus-
cle en un curs d'història. geografia, 
arqueología, costums, singularitats, et
cétera del terreny que havien de tre
pidar durant dlsset dles i d'aquell que 
veurien en ruta des de l'autocar. 

Entraren a Italia per la ciutat de Gè-
nova i regió muntanyosa i accidentada 
de Liguria. Seguiren per l'Emilia Ro 
manya, antiga Estrúria Padana deis 
etruses, Piemont. Llombardia, la ciutat 
de Cremona, la regió del Vèneto, ciu
tat de Venècia I Trieste. 

Passaren a la península balcánica, 
per la confederado de Croacia. Dalmà-
cia, Rijeki, Pare Nacional de Plitvice. 
Karlobag. Zadar, Trogir, Split Tresteno, 
Dubrovnik (antiga Ragusa). El "víatge 
continua penetrant al territori munta-
nyós de Bosnia Herzegovina amb les 
clutats de Herceg Novi, Montenegro, 
Kotor, Stolac, Pocitelij, Mostar, Sara
jevo, capital de Bosnia, Banja Zagreb 
(la segona ciutat de Iugoslavia), Liub-
líana, capital de la república de Slove
nia, Postojna, en plena regió cárstica, 
on visitaren les coves des mateix nom, 
i retornaren a Trieste i Venècia. De nou 
a Italia, visitaren les ciutats de Bolo-
nya, Modena, Parma i la Spezia. 

Fou un viatge combinat vaixell-auto-
car que recordaran amb forca satisfac
cio els que tingueren l'oportunitat d'e-
fectuar-lo. 

Una vegada mes tenlm el goig de 
felicitar els germans Francese i Anto
ni Amat, per la planificació del víatge, 
documentades explicacions i resolució 
de tràmits, no gens fàcils i sobre la 
marxa. Això fa que hom viatgi confia-

dament amb la Secció de Ciències i 
Arts. 

M. M. 

Exposicíó ti de curs 
del conseil de jovent 

D'aquella assemblea que va tenir 
Hoc el día 15 de gêner d'enguany i 
en que es va estructurar una comis-
sió de treball, acceptada per tots els 
assistents, en va sortir tôt un progra
ma esportiu-cultural encaminat a por
tar a muñtanya el nostre jovent i en 
tres grups diferenciáis per edats, en
tre 6 i 8 anys. 9 i 11 i 12 i 14. Cada 
grup amb el seu monitor apropiat, ge-
neralment acompanyats d'un pare de 
familia i amb la deguda preparado 
muntanyenca. 

Es feren moites sortídes i la tasca 
fou reeixida i fruit de la bona marxa 
de la comissió responsable és l'expo-
sició de treballs que varen presentar 
la primera quinzena d'octubre arran 
del començament del curs 1978-79. 

Exellent balanç d'unes actívítats 
profitoses. documentades, amb molta 
infermació escrita, específica, ¡ també 
¡ilustrativa. 

Seguint l'itinerari de l'exposició es 
pogué veure com el nostre jovent va 
fruir d'uns dies meravellosos tot as-
sistint. per exemple, al XVI Campa
ment Infantil General de Catalunya, 
campament amb DEPANA, campament 
a Vallivierna, etc. Moites fotografíes 
en blanc i negre i color, dibuixos, ¡I-
lustracions sobre l'anellat els ocells. 
així com la xarxa japonesa d'agafar-
los «amistosament» per poder-ne obte
nir dades i classificació de les espe
cies segons la llargada de Tala i el 
pes. 

També es féu un herbarí amb mos-
tres d'aritjol. romaní, roure, alzina, gi-
nebró, gatosa, farigola, pi, llentiscle. 
etcétera i floretes del Pirineu, flor de 
neu, neret, genciana, agell de pas
tor etc.. i minerais, pissarra, limoni-
tes, quarts, calcita, etc. Ossos d'ani-
mals per identificar, álbums-dossier. i 
un escrít-diarí molt intéressant 

Una mostra demostrativa que els ob-
jejctíus bàsics. esplai-esport-cultura ¡ 
formació foren assolits a bastament. 

Pels comentaris favorables atesos i 
per l'èxit aconseguit, podem restar 
confiats davant un nou curs que co-
mença precedit de semblants résul
tats. 

M. M. 
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Antécédents a la correcció toponímica 
del mapa Cap d'Aran-Pallars Sobirà 

L'amie Josep M." Sala, a la revista 
«Muntanya» de l'octubre de l'any pas
sât, publica una crónica respecte a ¡'ex
cepcional mapa de Cap d'Aran-Pallars 
Sobirà que recomanem a tots els ex-
cursionistes. 

Cal agafar la revista «Montaña», nú
mero 35, gener-febrer del 1955, pagi
nes 234-238, i allí es troben uns es-
crits del director de l'Institut d'Estu-
dis Pirenaics, Lluís Solé i Sabarís, i 
del senyor Narcís Rucabado i Comer-
ma, que parlen del II Congrès Interna
cional d'Estudis Pirenaics célébrât a 
Luchon i Pau, on el Centre va presen
tar un treball de correcció toponímica 
del Sector plrenalc, acompanyat deis 
corresponents grafios per a la localit-
zació deis topônims esmentats, treball 
de correcció que fou efectuat per élé
ments de les Seccions de Muntanya 
i de Geografía i Geología del Centre, 
entre els quals va figurar el company 
Agustí Jolis. S'hi féu un total de 1.819 
correccions que creiem que hauran es
tât d'utilítat a l'hora de confeccionar 
l'edicíó actual. 

La F.E.M., per altra part, fou assa-
bentada del nostre treball de correcció 
per mitjà d'una ponencia presentada en 
una Assemblea celebrada a Barcelona, 
el maig de 1951, o sigui vint-i-cinc anys 
abans de sortir el mapa arranjat pels 
artesans J. Cabeza, A. Jolis I Andreu 
Romà. Pot baver estât una obra triga-
nera, perô ens hem de congratular de 
tenir-la a l'abast com una eina de tre
ball, ben feta i que marca un camí a 
seguir. 

M. M. 

cronica 

a cura de Modest Montlleó 

Diada de 1*11 de setembre 

Com l'any passât, enguany, el Cen
tre Excursionista de Catalunya ha es
tât present en els actes patriôtlcs i 
de contingut reivindicatiu de 1*11 de se
tembre, diada nacional de Catalunya. 

El diumenge dia 10, a migdia, el 
nostre President Lluís Puntís acudí al 
Fossar de les Moreres, on l'any 1915 
va néixer la tradició de desfilar davant 
la tomba dels defensors de Catalunya 
cada onze de setembre. El dilluns, des
prés que el President de la Generali-
tat de Catalurtya, Honorable Josep Tar-
radellas, efectúes la seva ofrena floral, 
el senyor Puntís, acompanyat de diver
sos membres de la Junta Directiva ¡ 
un bon grup de socis, diposità un ar
tistic ramell de flors al peu del monu
ment del Conseller en Cap Rafael Ca
sanova. 

A nosaltres ens va semblar que a 
l'entorn del monument hi hauria hagut 
d'haver una comíssió encarregada de la 
recepció dels ramells de flors a fi de 
fer-ne una estadística. Solament sabem 
ara que el monument estava replè de 
flors, perô no sabem qui les hi va dur. 
També al vespre la ¡Huminació del mo
nument tingué Hoc massa tard; eren 
gairebé les nou i feia estona que el 
dia havia enfosquit. Sembla que, a re-
queriment de persones influents, els 
bombers varen portar la Hum que ne-
cessitava aquell monument glories. 

La diada fou reeixída i segurament 
positiva per a Catalunya. Una vegada 
mes, la nostra entitat ha estât repre
sentada i present en un acte d'afirma-

ció nacional perqué s'obtingui aviat un 
estatut progressista i pie d'atribucions 
per al nostre país. 

Aplec de Sant Magi de la Brufaganya 

En una petita vali on podriem iden
tificar un dels neixements del riu Gaia, 
i en un extrem de la comarca de la 
Conca de Barberà, a 760 m. d'altitud, 
es troben les fonts abundoses i el san
tuari de Sant Magi de la Brufaganya. 

Des de fa molts anys, cada tercer 
diumenge de setembre, té Hoc un aplec 
popular de carácter comarcal, extensiu 
a la nostra ciutat, a causa de l'exis-
tència de la Contraria del sant a la Ba
silica de Santa Maria del Mar, com 
també a Tarragona, don el sant és co-
patró. 

Sembla que en aquest Hoc de la Bru
faganya hi va viure un anacoreta, ano-
menat Magi, que va sofrir martiri i fi-
nalment fou degollat el 19 de setem
bre de l'any 360, per ordre de Maximià. 
La devoció és documentada des del 
1204; no obstant això, fou Joan Sessé. 
canonge de la seu tarragonina, qui va 
publicar en llatí i en cátala, l'any 1529, 
les cobles que trobem impreses en edi-
cions de l'any 1618, on s'explica la vi
da i el martiri del gloriós sant Magi. 

Els primitius goigs podríem conside
rar que son els inclosos en una Cédula 
Indulgencial de la Brufaganya del 1558 
i que es guarda a l'arxiu diocesà de 
Tarragona, encara que els mes cone-
guts i divulgats slguin els del 1660. 

Per causa de la gran devoció, els 
goigs, en el transcurs dels anys, s'han 
prodigai per tot Catalunya i Mallorca 
i n'hi ha mes de dues-centes edicions 
diferents, encara que sempre s'ha pro-
curat de conservar-hi el mateix text. 

L'aplec d'enguany s'ha vist molt con-
corregut i un grup de socis del Centre 
hi han assistit ais actes. 

Voldríem recomanar, tanmateix, ais 
excursionistes d'lgualada, l'Espluga de 
Francolí, Vilafranca del Penedès, Valls, 
Lleida o Montblac, vei'ns del santuari 
i sovint apleguistes, que podrlen agru
parse i executar una obra conjunta 
profitosa per a aquella valí: l'arranja-
ment, en una jornada de treball, de la 
capella de les fonts, avui abandonada, 
tasca a la qual el Centre es solidarit-
zaria amb gran plaer, ja que, amics, fa 
angoixa de veure com els devots em-
plenaven els seus gots davant d'un es-
campal! de deixalles i d'una descurada 
capella, així com d'una malendrecada 

280 



conducció de l'aigua «miraculosa», con-
trast que es feia évident quan es com
provava que el santuari i la casa de re
cords es trobaven francament restau-
rats. 

Els excursionistes hem de tenir cu
ra que les tradicions es mantinguin 
amb dignitat i que els llocs on es ce-
lebren no en desdiguin. 

M. M. 

Festes de la Mercè 

La nostra entitat fou invitada a as-
sistir als diferents actes culturals i 
folklòrics de les festes de la Mercè. 
La Junta Directiva va comissionar 
aquest cronista per assistir en primer 
Hoc a la solemne Sessió d'obertura de 
les festes de la ciutat el dia 21 a les 
set del vespre, acte que va tenir Hoc 
al Salò de Cent de la Casa de la Ciu
tat i on va pronunciar el tradicional 
pregò de les susdites festes l'illustre 
arquitecte Josep Lluis Sert. L'orador 
destacà la gravetat d'haver perdut la 
nostra ciutat tants espais verds, turons 
plens de pins, platges lliures i per al
tra banda es va doldre que s'hagues-
sin donat permisos per fer construc-
cions de gran altura i amb creixements 
anàrquics, sense un pia previ. També 
va dir que encara tenim molt de «sal-
vable-, però és una tasca de tots ple-
gats i que units podem contribuir a fer 
una Barcelona millor i més nostra. 

El dissabte dia 23 a migdia, vàrem 
assistir a la inauguració de l'exposició 
de roses i art floral, presentada per 
Jardinova. amb la collaboració de l'A-
juntament, manifestació artistica instal-
lada a l'antic Born, avui en obres d'em-
belliment per aconseguir-ne una total 
restauració. En aquest acte hi va as
sistir el batlle de l'Alguer, Adria Fru
llo, qui va tenir paraules elogioses per 
a la nostra entitat i la seva tasca cultu
ral que coneixia a través dels diferents 
portaveus del Centre que han visitât 
els germans de l'Alguer aquests dar-
rers anys, particularment pel nostre 
Centenari, amb la visita de la Secció 
de Ciències i Arts, dirigida pel profes
sor Joan F. Cabestany. 

A la tarda del mateix dia, tingué Hoc 
a la Plaça del Rei l'actuació d'un con-
junt polifonie, una coral i el Trio Bar-
celoneta, aixi com d'un grup de dan-
saires de Vilanova, tots ells de l'Al
guer i de l'illa de Sardenya. 

El diumenge dia 24 es va assistir a 
la Missa a la Basìlica de la Mare de 

Déu de la Mercè, amb assistència de 
les primeres autoritats, i tot seguit, a 
la plaça de Sant Jaume, va tenir Hoc 
l'actuació d'esbarts dansaires d'Espa-
nya, représentant les cases regionals. 

M. M. 

Requiem pel refugi Comanegra 

El Comité Català de Refugis de la 
FEEC ha donat a conèixer per mitjà 
d'una circular que el refugi «Comane
gra» (antiga masia de la Figuera) ha 
diexat de pertànyer a la xarxa federa
tiva, ja que el propietari de la finca 
no ha permès la renovació del con
tracte establert, que havia expirât dar-
rerament. 

D'altra banda, una empresa particu
lar ha procedit a parceHar aquell sec
tor, de forma que la nova urbanització 
sobrepassa avui el terme de la Figue
ra. Dues raons que es comenten totes 
soles; la segona, a més, fa dubtar de 
la possible substitució d'aquell refugi 
per un altre, atès que no sembla adient 
disposar d'un refugi de muntanya en-
mig duna urbanització. 

El refugi Comanegra, enllaç entre els 
de Sant Aniol d'Aguja i Sant Miquel 
de Bassegoda, cobria perfectament 
aquest sector de l'alta Garrotxa. Inau
gurât el 23 d'octubre de 1'966, ha es
tât en servei durant dotze anys. 

D. Aloy 

crònica alpina 

a cura de Ricard Vila 

Vies d'escalada noves 

Montserrat 

Les possibilitats de Montserrat sem
bla que no s'acaben. En son una prova 

MONTSERRAT 
Plec de Llibre superior 
Aresra M Arcarons 
per S. Martínez ,J-C Grisù,A Bailart, 
J Borrut i M . H o m s (AGRUECC) . 
1 3 abS 1*1-11 -78 
220 m , MO, 4-S h 
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La paret dels Diables, al serrât de les 
Onze, a Montserrat, amb les vies d'es-
calada: 1, via Armand-Fredi; 2, via 
GEAM; 3, via Côsmica; 4, via CES (L. 
Creus); 5, via Sânchez-Martinez; 5a, 
variant del sostre (Hurtado-Carbonell) ; 
6, via dels Barrufets; 7, via GAM; 8, 
via Flip-matinal; 9, via Jesûs-Barrientos; 
10, via CADE; 11, via Reina-Bellmunt; 
12, via Hurtado-Carbonell. _ 

les vuit noves vies obertes, totes de 
dificultat, alla on el massis «deixa de 
ser escola»: la regió de Parets Nord 
(Diables, St. Jeroni). Tots els itinera-
ris traçats corren per llocs que sem-
blaven inaccesibles fa uns anys, pero 
la técnica avança i l'escalador es su
pera cada dia mes, fins a l'extrem. I 
encara n'hi ha mes: son en projecte o 
mig començades, potser avui ja aca-
bades, tres vies noves, i en vindran de 
noves! 

Paret de Diables: Via Armand Fre-
di - Via Côsmica - Via Barrufets - Via 
Jesús Barriento - Via Hurtado Carbonell. 

Paret de l'aeri (St. Jeroni): Via Easy 
Rider - Via Eléctrica Ladyland - Via An
tonio Machín - Esperó Puiggrôs (serrât 
del Moro). 

Montsec 

Pas de Terradets • Roca Regina 

Dues vies noves solquen ja la paret 
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La paret de Sant Jeroni a Montserrat. 
A primer terme, el serrât del Duc amb 
la roca del Ninot. A, via de la Boira. 
Vies d'escalada de la paret de Sant 
Jeroni: 1, via «electric-ladyland»; 2, via 
TIM (intégral Santacana-Morera-Farre-
ra); 3, via «Antonio Machin"; 4, via An-
glada-Cerdà; 5, via Valentin-Casanovas; 
5a, variant d entrada CADE. y 

de la roca Regina. La Barrufets, via co-
mençada fa uns anys per membres del 
GEDE que n'assoliren el sostre, va ser 
acabada en tres dies d'estada a la pa
ret. La primera part de la via va per 
ia zona mes vermellosa i passât el gran 
sostre continua recte amunt per la mu
ralla grisa. Ja té segona ascensió, els 
Murcians, en 23 h. efectives d'escala
da i primera solitaria, Joan Martí, en 
dos dies i mig d'escalada. Tant els pri-
mers ascensionistes com els qui l'han 
repetida coincideixen que és una via 
molt dura i no tan descomposta com 
sembla. La primera part, fins al sostre, 
és la mes entretinguda i complicada; 
en canvi, la segona esdevé una esca

lada clássica del massís. 
La segona via segueix el marcat díe-

dre, a la dreta del sostre, fins a arri
bar a l'aresta, en una torre ben carac
terística. 

Roca Alta - Vilanova de Meiá 

En aquesta paret, d'uns 200 mts., hi 
ha una nova via anomenada «díedre 
Farreny», en memoria del nostre desa-
paregut company mort en accident al 
couloir de Gaube. 

Va ser oberta el 4-6-78 per Jordi Vi
dal i José Murciano en 5 h. Dificultat 
D + . L'aproximació la podem fer des 
del poblé de Vilanova, per Rubíes. 

- — / 3o m 

MONTSERRAT 
Serrât del Duc , Roca del Ni not. 
Via de la boira 
per Li. AgusK i c. Meva (AQRuecc). 
- I a abs. el ? 
1 3 0 m . MO" A i , 2 - 3 h . 

Ac ti vi tat nacional estiu 1978 

Alps (Mont Blanc) 

A. Valls i A. Ros (CADE) segueixen 
el couloir Couturier a l'Agulla Verte, 
per causa del mal temps fan un bivac 
a la davallada, enmig del couloir Whym-
per. 

La difícil paret de glaç del Triolet, 
la cara nord, és seguida per Xavier Ca
dre i Carles Maiute (Agruec), també 
per la cordada Lluís Hortalà i Juan Ló
pez (Agruec). Aquesta última cordada 
també va fer la via Directa deis Suis-
sos a la cara nord de les Courtes. 

La via clássica de la cara nord del 
Dru és seguida per F. Alvarez i A. Gó
mez. 

Jordi Besroa, Ricard Castellví, Josep 
M." Briansó i Josep M.* Franch (C. E. 
Montblanc) van fer el couloir Gervas-
sutti, al Mont Blanc de Tacul. 
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MONTSERRAT 
Paret dels Diables : el Plàtan 
Via Armand - Fredj *• 
per A.Banart ¡ A. Parera (AGRuecc .Tferrassa) 
1" abs ei 29 - 7 - 7 8 „ 
270 m , MD A l , 9-12 h. -¿ 

3l 

MONTSERRAT 
Serrât deles Onze 
Paret dels Diables 
Via dels Barrufers 
per J.Camprubí, X. Perez, 
A. Liasera , J . Liasera , R. aresto 
1 3 abs. el S-1918 

MOT , 9 h. 

MONTSERRAT 
Serrât de les Onze : el a a ni vet dels Diables 
Via ûrisu • Vicens 
ptr J.C. ûrisu ¡ X. vicens 
1» abs. el & - z- 77 
210 m , MO- Al , 4-5 h. 

MONTSERRAT 
Paret dels Diables 
Via Jesús - Barrientes 
per M. Arcarons (+) i 
A.Garcia (AGRuecc) 
1 a abs. el 20 -1 -77 
268 m , ED Ai, 6 -8 h . 

MONTSERRAT 
Paret deis Diables 
Via Hurtado - Carboneil 
Per C. Hurtado i j . Carboneil (.AÛRUECC) « 
1 a abs. el 
2S0 m , MD + A 2 , 5 h. 
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Una vista de la Roca Regina al congost 
de Terradets (Montsec d'Ares). Hi ha 
marcades: 1, via Aniversarì 1977, I 2, 
via dels Barrufets, 1978. f f 

• r 

V 

Dolomites 

X. Cabré, L. Riera i J. Riera (Agruec) 
van fer la cara nord de la Cima Oest 
de Lavaredo (V. Cassin). 

L'Spigolo Giallo, V. Comici, és su-
perat per L. Hortalà i J. C. Grisù a pri-
mers d'agost. L'endemà, J. C. Grisù i 
J, Lopez feren la directa alemanya a 
la Cima Grande de Lavaredo. 

Lluis Garcia, Josep Garcia i Rosa 
Garcia (STAE) van fer el Campanile 
Basso per la via Fherman i el Crozon 
di Brenta per l'aresta nord. 

Caries Bausà i Jordi Lluch realitza-
ren el Croz de l'Altissimo pel diedre 

SW i la punta Fiammes per la via di
recta de l'Spigolo. 

Vercors 

Joan Asin, Carlse Bausà i Jordi Lluch 
(STAE) realitzen el pilier Clément al 
Gerbier i la via de l'Spigolo a l'Aga-
tha. El Mont Aiguille és seguit pel die
dre SE per C. Bausà i J. Lluch (STAE). 

Calenques 

L'esperò dels Americans és realitzat 
per Lluis Hortalà i J. C. Grisù. 

MONTSEC D'ARES 
Roca Regina 
Via dels Barrufers 
per R Bresco, j Camprubi 
fi . Gómez, X Perez cjil. 
ia at>s 1 - 78 
350 m , MD+ , 23 h 

Cercles Ecrlns 

Bausa i Lluch (STAE) realitzen l'A-
gulla Lauret peí pilier SW. 

EE. UU. 
Escalades a Yosemite Park 

Hem tingut noticies de les escala-
des realitzades a Yosemite Park per 
Jerónimo López i Miguel Ángel Galle
go, també conegut amb el sobrenom de 
«el Murciano». L'estada a les munta-
nyes dels EE.UU. va teñir una durada 
aproximada d'un mes (15 juny-15 juliol 
1978) i l'activitat realitzada va ser la 
següent: 

1) -Royal Arches», 450 mts. M. D. 
Inf. 

2) «Sentinel Rock», 500 mts. E. D. 
Inf. Via Chouidnard (1 bivac). 

3) .Half-Dome», Cara N.W., 800 m. 
E. D. Via Robbins (3 bivacs). 
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El Yurupaza centrai (6.634 m.) I el Sud 
(6.437 m.), amb l'itinerari de la cara W. 
direct a (1.000 m. 60° d'inclinació), ober-
ta per l'expedició Inti-Wata, del Centre. 

r 

v 

1 "I 

MONTSEC D'ARES 
Roca Regina 
via Olimpia 
per M Martine! ; i Ruii 
I A abs ? 
160 m,MD- , 7-9 h 

4) «El Capitán-, 1.000 mts. E. D. 
Sup. Via de la «Nose» (7 dies a 
la paret). 

Cal remarcar d'aquestes escalades 
Calta dificultat que totes presenten, ai-
xí com que totes han estât escalades 
per primera vegada per alpinistes es-
panyols. 

Activitat nacional 

Expedicions Andes del Perú 

Expedició «Inti Wata»-78 
(Huay-Huash, Andes del Perú) 

Del 27 de juny al 30 de juliol, un 
grup de membres del CADE, Centre Ex
cursionista de Catalunya, han realitzat 
una campanya alpina a la serralada de 
l'Huay-Huash, Andes del Perú. 

Ajudats peí bon temps, bon estât de 
la neu I del glaç, vam aconseguir els 
objectlus projectats: Rasac (6.047 m.) 
i Yurupaja sud (6.634 m.). 

MONTSEC DE RUBÍES 
la Roca Alfa (Vilanova de Me la ) 
Diedre E. Farreny 
per J.Murciano (M.A. Monrsó), 
J. v.dai Ce.E. u.) 
1 a abs. el &-Í- 78 
17S m , 0 * . 5 h. 

Del 7 al 15 de juliol, vam installar 
els camps I (5.150 m.) ¡ Il (5.550 m.), 
fins al peu de les parets, fent viatges 
incrementant la càrrega, i tornant al 
Camp Base (4.070 m.), a fi d'aconse-
guir una millor aclimatació. En aquesta 
dura tasca de carregar ens va ser de 
valuosa ajuda l'Oswaldo Fernández, ho
me expérimentât en aquests afers, I 
coneixedor dels indrets de l'Huay-
Huash. 

El cim del Rasac es va aconseguir 
per dues cordades diferents: el dia 16 
de juliol per J. Pons i E. Clvis, i el 17 
per J. V. Ponce, J. Bonaventura I R. Vi-
la. L'aresta sud-est presenta una a3-
censió combinada de roca, gel i neu, 
encara que hi predomina el glaç. 

Posteriorment, la cordada Pons-CIvis 
començà a equipar el primer tros de 
la paret oest del Yurupaja sud per tra
gar una via directa al cim. Quan va 
ser l'hora d'atacar la paret, un fort mal 
de queixal impedí en Civis de pujar; hi 
fou substituït per en Josep V. Ponce. 

La via tracada és un itinerari com-
pletament de glaç (2.* ascensió) d'uns 
1.000 m. de recorregut i una Inclinació 
mitjana de 60-65°. En l'ascensió inver-
tiren tres dies, 19, 20, 21 de juliol, amb 
els bivacs en una cova i plataformes 
de glaç a piena paret. 

ParaHelament, la cordada E. Rlbot-
R. Vila va intentar la via dels Cana-
dencs al Yurupaja sud, però, després 
d'un bivac a 6.100 m., van haver d'a-
bandonar per un fort mal de queixal 
d'un d'ells. 

Components de l'expedició: Emlll Ci
vis, Lluis Belvis, Enric Ribot, Jaume Bo
naventura, Jordi Pons, Josep V. Ponce 
i Ricard Vila. 

Expedició basca (Andes del Perú - 78) 

Ens han arrlbat noticies de l'expedi
ció del Club Vasco de Camping (Do-
nosti) ais Andes del Perú, on brillant-
ment han assolit el cim del Salcantay 
(6.271 m.), cara est, per la via dels 
Eslovens (1." ascensió per alpinistes de 
l'Estat espanyol i 3." absoluta a la via). 
També han assolit el Cerro Goyre 
(5.060 m.), el Cerro Incacheriacsa 
(4.900 m.) via N.E., en dues 1." naclo-
nals, així com la travessla Pincopata-
Pampa-Cawana-Limatambo. Els compo
nents d'aquesta expedició han estât: 
I. Barandian, J. M.' Rodríguez, J. L. Con
de, A. Cabezón, J. M." Barandian I J.A. 
Fernández. 
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El Chacraraju (6.010 m.), dm aconse-
guit per ¡'expedido madrilenya del C.A. 
Malidosa. -f 

Sortint del camp I cap al camp II. Al 
fons, l'Ancohuma (6.427 m.). y 

Escalada d'una torre de glaç a l'aresta 
N.E. del l'Huascaran S. v - , 

Expedido ais Andes del Perú - 78 
(C. E. del Baix Montseny) 

Una expedició composta per deu 
membres [cinc nois i cinc noies), tots 
membres del C. E. del Baix Montseny 
(St. Celoni), han aconseguit situar tres 
deis seus components dalt del cim de 
l'Huascaran nord (6.655 m.) per la ruta 
normal. Cal destacar que un deis as-
censionistes era una noia. 

Aquests tres companys van dispen
sar un estimable ajut durant la dava-
llada ais tres components del C. E. de 
la Comarca del Bages que acabaven 
d'assolir aquest cim peí difícil couloir 
de l'aresta N.E. 

Operación Andes del Perú - 78 

Interessant campanya desplegada ais 
Andes del Perú pels germans Ariz 
(Juana Mary, Rafael, José Ignacio I 
Gregorio), José Arieta, Mertxe Lez-aso, 
Loli Garro i Pili Gamiza, que durant el 
mes de juliol van ascendir, a la Cordi
llera Blanca, els següents cims: Yana-
pacha (5.145 m.), Pisco (5.875 m.) i el 
Chopicalqui (6.400 m.). Aquest darrer 
fou assolit el dia 23 de juliol. 

Andes del Perú: 
Expedición Española a los Andes 
del Perú) 

Tenim noticies de l'éxlt aconseguit 
per un grup d'alpinistes del Club Al
pino Maliciosa (Madrid), que ha asso
lit el Chacraraju oest (6.113 m.), per 

la via directíssima a la paret sud, via 
oberta el darrer any per una expedi
ció dirigida per Nocolas Jaeger; n'ha 
assolit el cim la cordada J. Bouchard 
(EE. UU.) i Marie Meunier [Franca, 
1.* femenina). Aquesta ascensió de 
l'equip madrileny significa la segona 
absoluta en aquest difícil itinerari. Tam
bé van fer l'Huandoy est, el Chopical
qui, els dos cims del Pisco i el Yana-
paccha. 

Els membres d'aquesta expedició 
han estat A. Trabado, C. M. Gallego, 
F. Pavón, I. Hernández, J. Dones i Mi
guel Vidal. 

Operació Andes del Perú - 78 
(Centre Excursionista de la Comarca 
del Bages) 

L'espléndida campanya deis mem
bres del C. E. de la Comarca del Ba
ges. una vegada mes ha estat dirigida 
per l'infatigable J. M." Montfort. Han 
realitzat una campanya molt extensa, 
de la qual cal remarcar la primera as
censió al couloir de la cara est i la ter
cera absoluta a l'aresta N.E. de l'Huas
caran sud (6.768 m.). En l'ascensió in-
vertiren set-dies, amb set bivacs, dos 
al couloir i cinc a l'aresta. 

Les altres ascensions del grup man-
resá son: Huascaran sud (6.768 m) per 
la ruta normal, Huascaran nord 
(6.654 m.), Chopicalqui (6.354 m.) i 
Nevado Pisco (5.752 m). 

Cordillera Real (Andes Bolivians) 
Operació Yacuma - 78 

Aquesta expedició era formada per: 
P. Aymeric, F. Banqué, C. Blanc i Jor-
d¡ Canals, del Centre Excursionista de 
Catalunya, M. Castaño (metge), del 
Club Alpí Universltari, I J. Rovira, del 
Centre Excursionista Aliga. 

Primerament es van desplacar al grup 
de l'Huayna Potosí, on realitzaren l'as
censió al cim Marie Lloco (5.520 m.) 
per l'esperò NE (1.* absoluta). Des
prés es dirígiren a la regió de Sorata 
amb les següents ascensions: 

Águila Laccata (5.470 m ) , Yoka de 
Ancohuma (6.060 m ) , Kimsakolyo oest 
(5.870 m.), Jankopiti I (5.850 m.), Hal-
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Paret nord de l'Eiger. • 

tatawa (5.600 m.), Buenavista I (5.500 
metres), Buenavista II (5.659 m.) i Vi-
luyo (5.600 m ) . 

A causa del mal temps i de la neu 
caiguda no van poder realitzar l'ascen-
sió al cim de l'Ancohuma (6.427 m.) 
quan ja tenlen instailades les cordes 
fixes al coll de 5.900 m. que dona ac
cès a l'aresta final. 

Groenlàndia 

Aquesta expedició era composta per 
sis membres del Centre Excursionista 
de Catalunya: Anna M.° Pujol, Enric 
Font, Joan Garcia, F. X. Gregori, Josep 
M." Iglesias i Esteve Vergés. 

Desplegaren la seva activitat a la 
regió anomenada Alps de Stauning. Si
tuaren el camp base a la gèlera Fang-
shytte Gletscher, dins l'Alpefjord. La 
base presa com a punt de partida per a 
les activitats fou un nou camp instal
lât a la capçalera de la dita gèlera. 
Realitzaren les següents ascensions, 
totes primeres absolutes: Pic Dominant 
(2.300 m ) , Cara NE-Punta Pirineus 
(1.700 m ) , Aresta Oeste. Punta Sedg
wick (1.710 m.), aresta sud-Pala Blanca-
punta oest (2.080 m), cara nord pic Ma
genta, punta sud (2.320 m.) i punta 
nord (2.340 m.) per la cara nord, via 
glacera del Silenci-Anatinde (1.720 m.), 
aresta S.O.-cim Aurea (1.830 m.), ares
ta oest-Pic Barcelona (1.770 m.), aresta 
est-Coli de la Glòria (1.680 m.), ves-
sant nord, Pas Bonansa (1.600 m.), ves-
sant oest. 

Operació Quaz-1-Deh 78 

Un grup d'alpinistes navarresos ha 
assolit amb èxit el cim del Noshaq 
(7.492 m.). L'ascensió va ser realitzada 
el passât 19 de juliol i els components 
que van prendre part en aquesta ope
ració son: A. M. Ábrego, J. Ma. Eguillor, 
A. Martínez, G. Plaza, J. Garreta, M. 
Lasterra, C. Irribarren, A. A. Martínez i 
els doctors J. del Hierro i P. Lafuente. 

Aquesta sortida, juntament amb l'ope-
ració Andes del Perú-78, ha estât rea
litzada amb vistes a la preparado per 
a l'Expedició Dhaulagiri-79. 

Activitat internacional 

Alps 

Eiger 

Dos experimentats alpinistes txecs 
han trobat la mort en un malaurat acci
dent quan intentaven la super-direc-
tíssima al cim. 

Els alpinistes que han mort tenien un 
bon historial alpinístic: l'un era Jirí Sle 
ge ¡ l'altre Jirí Pechous, aquest darrer 
considérât un deis líders de l'alpinisme 
txec. Pechous havia realitzat importants 
ascensions ais Alps, corn la nord de 
I'Eiger, per la via del 1938 i la nord de 
les Droites; a Noruega les primeres 
ascensions hivernais al PiIlier est del 
Breitind i el Pillier est de Sondre Troll-
tind. Potser les seves millors escala-
des les havia realitzar al Caucas, on 

va assolir entre d'altres la primera 
a l'Elbrouz per la via Kjukjurtl a la cara 
oest, així com la cara nord de l'Ullarg 
i la difícil cara nord del Laboda. Aquest 
hivern la resta de companys dirigits 
per Jarolim Intentará cloure aquesta 
super-directíssima, en homenatge ais 
companys desapareguts. 

Matterhom 

Dos dies ha estât el temps esmer-
çat per dues alpinistes japoneses que 
han realitzat la primera ascensió hi
vernal femenina a la cara nord del 
Cervi. 

Les alpinistes han estât Akiko i Mit-
sourl Shigi i l'ascensió va ser del 8 al 
10 de marc de 1978. 

També el dia 10 va assolir el cim, 
en segona ascensió hivernal femenina, 
l'alpinista polonesa Wanda Rutkiewicz. 
Les altres companyas de l'ascensió van 
ser evacuades el mateix dia de la pa
ret per un helicòpter L'escalada havia 
estât iniciada el 7 de marc. 

Escalades hivernais en solitari 

Alps 

L'alpinista Ivan Ghirardini, italià de 
25 anys, ha realitzat durant el darrer 
hivern 77/78, tres escalades en soli
tari, el Cervi, les Grandes Jorasses i 
l'Eiger, tots per les vies classiques 
nords. 
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El K2. al Karakorum (Pakistán). T L'Everest (8.834 m.) i la seva majestuo
sa paret SE. A la dreta, el coli S., itine
rari seguii per l'expedició francesa. T 

La via Schmid al Cervi va ser rea-
litzada el mes de desembre del 1977, 
en un temps total de nou hores. Del 
6 al 8 de gener va escalar l'esperò 
Croz, a les Grandes Jorasses. Final-
ment va realitzar la nord de l'Eiger, 
per la ruta oberta l'any 1938, aquesta 
en sis jornades, del 7 al 12 de març. 

Actividad internacional: Expedicions 

Karakorum - Himalaia 

K-2 (8.640 m.) 

L'expedició anglesa dirigida per Chris 
Bonington ha hagut d'abandonar eis 
seus intents d'assolir aquest difícil cim, 
arran del malaurat accident sofert per 
Nick Estcourt. El darrer 12 de juny, una 
allau se'l va endur quan es trobava 
consolidant la ruta que unía el camp I 
al cap II. 

La pèrdua d'aquest expérimentât al-
pinista, junt amb les malalties de 
Braithwaite i Riley. va motivar que el 
réduit equip de components optes per 
l'abandô. 

Els esforços per recuperar Nick Est-
court van resultar inûtils. El seu cos 
és, doncs, sota la neu del K-2. 

Kanchenjunga sud (8.518 m.) 

El darrer 19 de maig, una expedicié 
polonesa aconsegui de situar dos dels 
seus components dalt del Kanchenjun

ga sud. Cal remarcar que aquest cim 
encara era verge. 

Makalu (8.501 m.) 

Una expedició dirigida peí Dr. Her
mán Warth ha repetit amb éxit la ruta 
francesa oberta l'any 1955. L'expedició 
era de vuít alpinistes alemanys, aus-
tríacs i nepalesos. 

Set deis components van assolir el 
cim. Cal destacar que un deis compo
nents ha estat Kurt Diemberger, que 
ais seus 46 anys d'edat realitzá el ter
cer 8.000. L'ascensió va ser aconse-
guida l'1 de maig i significa la setena 
ascensió en aquest difícil cim hima-
laienc. 

Mont Everest (8.848 m.) 

El darrer dia 14 d'octubre, una ex
pedició francesa va assolir amb éxit 
el cim de l'Everest. Aquesta expedi
ció ha estat dirigida per Pierre Ma-
zeaud, alpinista que va ésser durant 
un temps Ministre de l'Esport francés. 

Mazeaud va ésser un deis alpinistes 
que va assolir el cim i junt amb ell 
varen fer cim J. Afanassief, N. Joeger 
i l'austríac Kurt Diemberger, que d'a-
questa forma assoleix el segon 8.000 
en un mateix any ¡ el quart en el seu 
palmares personal. 

Dhaulagiri I (8.195 m.) 

Com a molt important podem quali
ficar l'expedició japonesa al pillier sud 
del Dhaulagiri, dirigida per Takashi 
Amemiya, i que aconseguí situar sis 
deis seus components al cim. Hi arri
baren Toshinki Kabayashi i T. Shigeno. 
L'endemà van ser Y. Kato, S. Shimizu, 
H. Yoshino i el sherpa Kami. 

El pillier sud del Dhaulagiri era un 
deis grans problèmes de l'Himalaia ¡ 
havia estat intentât per Reinhold Mess-
ner, l'any 1977. L'expedició va instal
lar cinc camps i cal remarcar que h¡ 
va morir un component afectat pel mal 
d'altura. 

25 anys de la 1.' ascensió a l'Everest 

Del 29 de maig al 4 de juny van te
nir Hoc a Kathmandú (Nepal) els ac
tes commemoratius del 25 Aniversari 
de la 1." ascensió al mont Everest 
(1953-1978). 

Des de la histórica data de la pri
mera ascensió fins ais nostres dies 
han estat 15 les expedicions que han 
assolit l'Everest, amb un total de 67 
persones. D'aquestes expedicions, 
tretze van ascendir pel vessant nepa
lés i les altres dues pel vessant xinès. 

Cal destacar, d'entre tots, el sherpa 
Nawang Gombun, l'unie home que en 
dues oportunitats ha trepitjat el cim. 

L'encís que aquesta muntanya ma-
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¡estuosa sempre ha exercit sobre tots 
els alpinistes ha fet que les expedi-
cions de tot el món s'hi succeíssin 
any rera any. Ara tenim noticies que 
els permisos concedits per les autori-
tats nepaleses ja arriben fins a l'any 
1983. 

Nacionalitat 
Expedició 

Polonesa 
Catalana 
Japonesa 

Cim autoritzat 

Kanchenjunga (8.598 m.) 
Yalung-Kang 
Nampa Peak (6.754 m.) 
Hymalchuli (7.864 m.) 

Cim assolit 

Kanchenjunga central (8.496 m.) 
Kanchenjunga central (8.496 m.) 
Nampa sud (6.940 m.) 
Hymalchuli oest (7.540 m.) 

NANGA PARBAT 81Z5 
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Nanga Parbat (8.115 m.) 

Gran sorpresa per a tothom ha estât 
l'escalada en solitari d'aquest cim per 
l'alpinista fora de serie. Reinhold Mes-
sner. Aquest mateix any havia escalat 
l'Everest (8.848 m.) sensé oxigen. Ara 
amb l'ascensió al Nanga Parbat acon-
segueix tot un récord en el món de 
l'alpinisme, car cinc vegades ha asso
lit cims de mes de 8.000 m.: 1) Nan
ga Parbat (8.115 m ) , 2) Manaslu 
(8.125 m.), 3) Hidden Peak (8.068 m.), 
4) Everest (8.848 m ) , 5) Nanga Parbat 
(8.115 m.). 

Noticies Himalaia 

Expedicions al Nepal 

Les darreres sancions que les auto-
ritats nepaleses han imposât a expedi
cions celebrades aquest any 1978 han 
estât molt severes i son degudes a 
ascensions a cims diferents deis as
signats en el premís corresponent. El 
comunicat ha aparegut al Butlletí Go-
vernamental nepalés amb data de ju-
liol de 1978: 

La sanció imposada ha estât l'ex-
pressa prohibició de tornar al Nepal 
en un terme de tres anys, période ex-
tensiu a cinc anys cas d'anar-hi a prac
ticar alpinisme. 

L. Belvis 

Nous projectes d'expedicions 

Everest 80 

Las autoritats nepaleses han conce-
dit el permis definitiu a l'expedició 
basca a l'Everest, per la primavera de 
l'any 1980. D'aquesta manera s'ha avan
çât en un pareil d'anys el permis que 
tenien concedit per a l'any 1982. El cap 
d'aquesta expedició, J. I. Lorente, ens 
ha informat que el nombre d'alpinistes 
participants sera de deu o onze com a 
máxim i que el nom definitiu de l'expe
dició sera: Expedició Basca a l'Everest 
(Himalaia-1980). 

Lhotse Sar (8.333 m.) 

Una expedició post-monsònica orga
nizada per nou suïssos i un belga té 
previst d'escalar, aquest mes de no
vembre, el Lhotse Sar. L'expedició té 
programat aquest cim sense exigen. 
Les facultats de medicina de Ginebra 
i Lovaina han facilitât a l'equip expe-
dicionari una sèrie d'aparells per po
der efectuar estudis que facilitin un 
millor coneixement de les reaccions 
pulmonars en aqüestes altures. 

Expedició francesa al K-2 (8.640 m.) 

Hem sabut que la Federació France
sa de Muntanya ja té molt avançais 
els treballs de preparació de l'expedi
ció organizada per aquesta federació 
al cim del K-2, per l'any que ve. 

Assabentat d'aquest important pro-
jecte alpinístic, el président francés, 
Giscard d'Estaing, ha près sota el seu 
patrocini aquesta expedició. 

El C.A.F. al Nanga-Parbat (8.125 m.) 

Simultanément ens arriben noticies 
d'un projecte, també d'àmbit estatal 
francés, organitzat pel C.A.F., amb la 
¡dea d'assolir el cim del Nanga-Parbat 
pel vessant del Rupal. Si tot va enda-
vant, tindrem dues expedicions france
ses amb objectius de cims de vuit mil 
metres al Pakistan, totes dues l'any 
1979. 

L. Belvis 

Expedició castellana al Broad Peak 
(8.047 mts.) 

Nova expedició castellana a un 8.000. 
Aquest cop el cim triât ha estât el 
Broad Peak (Karakorum-Paquistan). L'e
quip está compost per sis alpinistes: 
Jerónimo López, Carlos Soria, Salvador 
Rivas, Luis Duran, Miguel López ¡ Luis 
López. Aquest equip procedeix de tres 
entitats madrilenyes, la R.S.A. Peñala-
ra, S. Deportiva Excursionista i el C. A. 
Guadarrama. La sortida cap a les mun-
tanyes paquistaneses esta prevista per 
principis del marc vinent. 

Daulaghiri (8.167) 

Important expedició projectada per 
membres del C. D. Navarra, al Daula
ghiri. La ruta prevista és la clàssica 
del coll i aresta NE. En Gregorio Ariz, 
cap d'aquesta expedició, ens informa 
que en principi serán 12 ó 13 els par
ticipants i la durada de l'1 de marc fins 
al juny de 1979. 

Patagonia Austral 
Cerro Fitz-Roy.78 

El mes de gener del 1979 entrant té 
prevista la sortida una expedició ca
talana de tipus lleuger a la Patagonia 
Austral (Andes Argentins) amb l'ob-
jectiu principal d'assolir el «cerro» 
Fitz-Roy. En principi, els components 
son Emili Civis, Jordi Pons, Josep Ma
nuel Anglada i Joan Cerda. 
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£7 desaparegut president de la U.I.A.A.. 
Jean Juge, en una conversa amb el nos
tre company Jordi Pons. • 

Adéu, Jean Juge 

Ha mort un gran alpinista. El darrer 
8 d'agost ens va deixar per sempre 
més aquest gran amie de tot el món 
alpinista que va èsser Jean Juge. L'es-
cenari del traspàs fou l'aresta sud del 
Hornli, quan descendía de la seva dar-
rera ascensió a la cara nord del Cervi. 
Una ascensió important i molt dura, 
atès que tenia actualment més de se-
tanta anys. Durant el descens els va 
sorprendre una gran tempestai d'es-
tiu. La muntanya havia estât sempre 
la seva gran passio i prova évident la 
tenim en el seu brillant historial, del 
quai destaquem la cara est del Rothorn 
de Zinal, el pillier Bonatti dels Drus, 
la nord de les Grandes Jorasses, de 
l'Eiger, del Badile i altres. Juge també 
havia près part en diferents expedi-
cions extra-europees, dues al massis 
de l'Hoggar (Àfrica) i dues a l'Hima-
laia, amb una primera ascensió en so
litari al cim oest del Cho Oyu. 

Amb el seu esperít obert i désinté
ressât, no va limitar l'alpinisme al 
plaer de l'escalada. Jean Juge va de
dicasse llargament a la iníciacíó alpi
na, tant organitzant corn dirigint cicles 
i cursets dedlcats especialment al Jo-
vent del seu pais, Suïssa. Per la seva 
formació científica (era doctor en 
Ciències Físlques) va fer que hom es 
preocupes I treballés en tot allò réfè
rent ais aspectes tècnics de l'alpinisme. 

Aquesta dedicado va fer que s'in-

corporés a la Comissió per a mètodes 
d'assegurança de la U.I.A.A. També va 
participar a la Comissió U.I.A.A. encar-
regada de l'adaptació del sistema de 
graduació de dificultáis. 

Per la tardor de l'any 1972, els de-
legats de les associacions d'alpinisme 
de la U.I.A.A. el van elegir per ocupar-
ne la presidencia, on demostré un cons
tant dinamisme i entusiasme per tot 
l'alpinisme. La U.I.A.A. ràpidament se'n 
va encomanar i durant el seu mandat 
es van constituir les Comissions de 
Refugis i la d'Expedicions. 

L'any 1976 vam tenir l'oportunitat de 
tractar-lo personalment amb motiu de 
l'Assemblea General U.I.A.A., celebra
da a Barcelona pel nostre Centenari. 
Precisament va ser aquesta la seva 
darrera assemblea general com a pre
sident. 

Notician U.I.A.A. (Unió Internacional 
d'Associacions Alpines) 

Noticies U.I.A.A. 

A la reunió de la U.I.A.A. celebrada 
a Paris ha estât presentada la propos
ta d'ampliació de la graduació de di
ficultáis en escalada fins al VII grau. 
Tothom sap que, en els darrers temps, 
certs alpinistes de les noves genera-
cions han superat en lliure certs itine-
raris que fins aleshores havien estât 
considérais únicament superables amb 
técnica artificial. La proposta ha pro
duit una certa sorpresa entre els sec-
tors més puristes i tradicionals d'a-
quest organisme. Malgrat aixô, s'ha 
créât una comissió formada per un 
grup d'escaladors de reconeguda ex
periencia, els quals periódicament rea
lizaran unes sessions de treball a Ale-
manya. 

L. Belvis 

Camp d'Ensenyament U.I.A.A. 

Del 28 de marc fins al 6 d'abril han 
tlngut lloc a Xile les Jornades d'Ense

nyament U.I.A.A., la qual cosa ha sig-
nificat el primer curs internacional 
d'ensenyament alpí realitzat sota el 
patrocini d'aquest organisme. En aquest 
primer camp han participât tres ins-
tructors guies U.I.A.A.: Maurice Gic-
quel (Fédération Française de la Mon
tagne), Hermann Wolf (Deutscher Al-
penverein) i Jordi Pons (Federación Es
pañola de Montañismo). 

Conjuntament amb aquests tres ins-
tructors, hi han participât membres de 
la Unión Panamericana de Asociacio
nes de 'Andinismo i de la Federación 
de Andinismo de Chile. 

Aquest Camp ha estât organitzat per 
a la formació de quadres tècnics. Hi 
han participât trenta-sis alpinistes pro-
cedents de l'Argentina, Colombia, el 
Salvador, Equador, Veneçeula i Xile. 

Les ensenyances practiques van te
nir lloc a la regió de Los Valdes i com 
a punt de trobada el refugi de Lastar-
ria, des d'on es va realitzar l'ascensió 
al Mirador del Morado (4.600 m.), amb 
práctica de tècniques de gel, sobre ro
ca, amb exercicis d'asegurança, salva-
ment a muntanya, desplaçaments so
bre glaç, etc. 

Les classes teôriques varen tenir lloc 
a la «Casa del Andinista» a Santiago 
de Xile i s'hi van presentar films so
bre l'assegurança dinámica a muntanya 
i altres de realitzats per la Comissió 
U.I.A.A. de Seguretat. Els ternes trac-
tats han estât la filosofía de l'alpinis
me d'alta dificultat, l'homologació de 
cordes i mosquetons, les escoles d'es-
calada, els mètodes deis guies de mun
tanya i els problèmes de les expedi-
cions, entre molts altres. 

L. Belvis 

Films - Projeccions - Llibres - Guies 

Festival de Trento-1978 

Un any més ha estât celebrada a la 
ciutat italiana de Trento una nova edi-
ció de la mostra més important de ci
nema de muntanya. Enguany. en la 
10* edició, el «Grand Prix» ha estât 
concedit al film «El Capitán», admira
ble documentai de Fred Padula (USA), 
on es descriu detalladament el procès 
d'escalada d'aquest famós monôlit si-
suat al Yosemite Park (Califôrnia-USA). 
El jurât, presidit per l'antic president 
de l'U.I.A.A., Jean Juge, va ser unanime 
a l'hora d'atorgar aquest preuat «Grand 
Prix» davant la qualitat de les imatgqs 
del film realitzat sobre els escaladors 
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Un fotograma del film -El Capitan; del 
cineasta nord-america Fred Padula, 
guanyador del 1.er Premi del -26 Film-
festival Internazionale Montagna Explo-
razlone 'Città di Trento': • 

de refinada tècnica, sempre al Ifmit de 
les possibilitats actuals, en una per-
fecta i espectacular uniô de l'home i 
la roca. Els altres premis que han es
tât atorgats son els segùents: Gencia-
na d'Or al millor film de muntanya: 
«Heli Fox Fox», de Willy Dinner (Suïs-
sa), film sobre una operaciô de salva-
ment, realitzada al Kingspitze (Ober-
land-Bernois). Genciana d'Or al millor 
film d'alpinisme, a Patrick Vallençant, 
pel seu film «Peuterey la Blanche», so
bre una nova forma d'esquî-alpinisme, 
reservada a individualitats excepcio-
nals. Genciana d'Or al millor reportat-
ge, al film «Dudh Kosi-Relentless Ri
ver», de Léo Dickinson (Anglaterra), 
basât en el descens amb canoa d'un 
riu que transcorre pels flancs mateixos 
de l'Everest. Genciana d'Or al millor 
film d'exploraciô, «Der Weg Nach Zans-
kar», d'Ewald Ruf (Alemanya Fédéral), 
film dedicat a un viatge pel Ladak. 

El Jurât també va concedir unanime
ment el «Trofeu de les Nacions» a l'A-
lemanya Fédéral, per raô de la impor
tant contribuciô cultural. També es féu 
esment, per ordre de la contribuciô, de 
França, Estats Units, Suïssa, Itàlia i la 
URSS. 

El «Preml de la U.I.A.A.» ha estât 
concedit al film «Entre cel i terra», de 
Piotr Peters, sobre les competicions 
d'escalada en roca, que regularment es 
realltzen a la U.R.S.S. 

Nova Guia sobre l'Aconcagua 

Tenim noticies de l'aparició d'una 
guia práctica sobre ascensions i rutes 
a l'Aconcagua, realitzada en tres idio-
mes, castellá, alemany i anglés. En 
aquesta guia es pot trobar acurada in-
formació sobre tipus de terreny, equip 
i alimentació, situació geográfica, cli
matología, refugis, etc. L'edíció és iHus-
trada amb croquis sobre les principáis 
rutes d'ascensions amb mapes. L'a-
dreca de Fautor, on se'n poder fer co
mandes, és: Luis Alberto Parra, Guiral-
des, 246, Guaymallen, 5519 Mendoza 
(Argentina). 

L. Belvis 

bibliografia 

«Por el Pirineo Catalán» (Garrotxa y 
Alto Ampurdán). Cayetano Enriquez 
de Salamanca. 176 pàgs. Pròleg de 
Josep Girona. 31 ¡Hustracíons a tot 
color. 263 en blanc i negre. 2 ma
pes. Cayetano Enriquez de Salaman
ca, editor. Madrid, 1978. 

En el seu constant i apassionat re-
corregut a través del Pirineu, des de 
les terres de la Jacetánia, Cayetano 
Enriquez de Salamanca arriba ara, amb 
aquest nou volum, a les darreres co
marques, les mes orientais, del nos
tre Pirineu: la Garrotxa i l'Alt Empor-
dà, on el muntanyam pirinenc desapa-
reix en la Mediterránia. En la seva 
ruta ens oferí ja una encertada visió 
de les comarques del Pirineu Cátala: 
Vali d'Aran, Pallars, Alt Urgell, Ando
rra, Cerdanya, Alt Berguedá i Ripollés. 

Amb el mateix aire, el coneixe-
ment I la documentació de la terra 
que trepitja, caractéristiques de la se
va obra tan útil per a tots els que, tot 
recorrent les contrades pirinenques, 
vulguin aprofundir en la seva historia 
i en els seus valors culturáis i artís-
tics, l'autor ens guia, en la primera 
part d'aquest llibre, a través del labe-
rint de valls de l'Alta Garrotxa, una 
comarca gairebé deserta, enigmática, 
potser la mes bella del Pirineu Orien
tal, on l'espectacularitat deis alts cims 
és substituida per una geografia intri-
cada, feta de cingles I soleada d'en-
gorjats. Les valls del Fluviá del Bac, 
d'Oix, de Salarsa i de Beget, del Llier-
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ca, de Sant Aniol d'Aguja ¡ del Borró 
son les valls garrotxixnes resseguides, 
les quais amaguen, potser com cap 
altra comarca pirinenca, un gran nom
bre d'intéressants i també d'humils es-
.glésies romàniques, descrites amb de
tall per l'autor i amb la indicado del 
millor viarany per a accedir-hi. 

Una especial atenció es dedica a 
Besalú, cap de l'antic comtat i conjunt 
arquitectónic medieval de primer ordre 
i també a Olot, de tanta tradició ar
tística, capital de la comarca. Cal afe-
gir que la visió global d'aquesta co
marca es refereix a la zona pròpia-
ment pirinenca que constitueix el que 
anomenen l'Alta Garrotxa, separada de 
la comarca d'Olot per la valí de Bianya 
i la vali del Fluvià des de Sant Joan 
les Fonts. 

Amb el recorregut per l'Alt Empor-
dà —comarca de geomorfologia tan di-
ferent de l'anterior— l'autor ens posa 
en contacte amb un Pirineu humanit-
zat, origen d'una antiquíssima cultura 
pirenaica i pródig en restes arqueoló-
giques ja des de la Prehistoria. Caye
tano Enriquez de Salamanca, enamorat 
per sobre de tot de la pedra velia, no 
deixa racó per escorcollar, de manera 
que del marc físic del paisatge sobre-
surt la seva preferencia per tot el que 
és exponent de l'obra de l'home: els 
pobles i la seva historia, les restes 
arqueológiques i les mostres d'arqui-
tectura medieval —tan importants en 
aquesta comarca—, tot allò que pot 
ajudar el lector a comprendre el país 
lligat ineludiblement a la seva historia. 

La capital, Figueres, i Roses, Caste
llò d'Empúries i tants d'altres nuclis 
habitats, aixi com els nombrosissims 
monuments romànics, des de Sant 
Pere de Roda a l'ermita mes humil i 
perduda, son descrits amb cura i amb 
l'estil amé propi de l'autor. Molt inté
ressants també els apartats dedicats a 
la Gatrrotxa empordanesa, amb la re
ferencia a la serra de les Salines, i a 
les muntanyes de les Alberes, zones 
poc visitades i que ens descobreixen 
racons que poden ser fins i tot desco-
neguts pels qui creiem conèixer el 
pais amb una certa profunditat. 

Remarquem la correcció toponímica, 
habitual en aquests volums, i també el 
conjunt de fotografíes en color ¡ en 
blanc i negre, en aquest cas la majo-
ria obra de l'autor, i complément bàsic 
del text, així com la reproduccíó d'un 
bon nombre de plantes d'esglésies ro
màniques que ajuden a la seva des-

cripció arquitectónica. Encapçala el lli-
bre un emotíu pròleg de Josep Girona 
i Casagran. Una intéressant bibliogra
fia i una informació cartogràfica com
pleten el volum, al quai trobem a fal
tar, però, un índex toponimie que arro-
doniria la indubtable utilitat de l'obra. 

Estem segurs que aquest darrer vo
lum de C. Enriquez de Salamanca de-
dicat al nostre Pirineu tindrà el ma 
teixa bon acolliment que els ante-
riors, i esperem també amb iílusió 
l'edició del segon volum en Mengua 
catalana «Pel Pirineu Cátala» —de la 
Cerdanya i l'Alt Empordà— on ens 
plauria molt de veure indos, per raons 
geogràfiques, historiques, literàries..., 
el meravellós conjunt del massís del 
Canigó. 

Anna Borbonet 

GUIA DE LECTURA 

Al Vent. — N° 14. Revista de Terras
sa. «Sant Llorenç, un massís en ven
da». Breu cronología d'una defensa. 
Cinc raons per oposar-se a les ur-
banitzacions. Grafios i mapes foto-
gramàtrics de la D.P.B. per poder 
comparar la grandesa i miseria de 
la muntanya de Sant Llorenç del 
Munt. 

Avant. — N.° 4. Revista mensual deis 
Països Catalans, pàg. 32. «Catllaràs», 
per Josep Volta. Itínerari detallat per 
aquesta contrada començant a Vic 
i en direccíó a Prats de Lluçanès, 
Perafita, Mare de Déu deis Munts, 
Alpens, Borredà, Sant Jaume de 
Frontanyà, Vilada, Castell de l'Areny 
i Berga. 

Sant Jordi. — Revista de la Diputado 
Provincial de Barcelona n° 101-102. 
«Per la Catalunya insólita», per Jo
sep M." Razquín. Pobles abandonáis 
de la Segarra, amb explicacions de 
primera mà de les raons per qué els 
ve'ins els varen abandonar. 

Pyrenaica. — N.° 111. Revista trimes
tral de la Federació Basca de Mun-
tanyisme. «Por encima de los 5.000 
metros en México», per Jesús Te-
lleria, pàg. 4. Explicacions detalla-
des d'unes ascensions a muntanyes 
de mes de 5.000 m., com ara Pico 
de Orizaba (5.700 m.), Ixtaccihutl 
(5.282 m.), Popocatepetl (5.542 m.). 
Dades generáis, caractéristiques co
munes, 17 pagines de text amb for
ça illustracions, croquis, mapes, etc. 

Cuaderno de Cultura. — N° 4-1978. «El 
poblado Ibérico de Tivissa y sus ri
quezas», por J. Maluquer de Motes. 
La política de protecció ¡ de revalo-
rització del patrimoni arqueològ'c ha 
arribat a Tivissa (Ribera d'Ebre). Ha 
estât déclarât d'utilitat pública el ja-
ciment allí existent anomenat «Cas-
tellet de Banyoles». Es tracta d'un 
article, bellament illustrât en color, 
que sintetiza els treballs efectuats, 
l'hístoric de «Tibíssi» ¡ les troballes. 

Aspectes materials i lingiiístics de la 
cultura' deis pescaires d'Artà. — 
(Mallorca), per Damià Duran. Enca
ra que es tracta d'un llibret desti
nât ais pescadors de canya, és as-
sequible a qualsevol persona inte-
ressada en la cultura del pescaire. 
La tasca de l'escriptor és donar-nos 
a conèixer un cicle complet de pes
ca, inclosa l'esca. Hi podem seguir 
l'itinerari del pescaire des del mo
ment que abandona les eines del 
jornal, prepara els ormeigs i exécu
ta l'estratégia d'anada, estada viven
cia i tornada de la pesquera. La in
vestigado finaliza amb l'entrada del 
pescaire al medi familiar i la reac-
ció d'aquest. 

Els oficis catalans protagonistes del 
modernisme. — Autor: Manuel Gar
cía-Martín. Editât per Catalana de 
Gas i Electricitat, S. A. 1977. Es 
tracta d'un llibre assenyat, concebut 
per delectar i fer-nos entrar en el 
camp del modernisme, tot fent una 
passejada per la nostra ciutat. Plau 
de comprovar com s'hi agermanaren 
per crear un art pie de vida, cera-
mistes, ébénistes, fusters, joiers, 
marqueters, dibuixants, decoradors, 
etcétera. No obstant, aquest llibre no 
vol ser un estudi sobre el fenomen 
modernista, ni una guia. És un llibre 
dedicat potser a evitar la destrucció 
d'aquells establiments que són una 
representativa mostra d'aquella èpo
ca i un record deis que ja no tenim. 

Les nostres barraques. — Autor: Josep 
l'Escrivà. 1978. Idei d'estudi d'un tre-
ball sobre les barraques valencianes 
en un moment en qué van desapa-
reixent de forma aclaparadora. Gra
cies a aquest llibre podrem tenir 
sempre a l'abast un estudi de com 
es feien les barraques, així com la 
seva historia, deis canvis produits en 
la seva construcció. És una descrip-
dó distreta de les variants d'aquest 
tipie sopluig valendà, «casal d'humils 
vlrtuts i honrats amors». Acaba amb 

293 



un vocabulari per comprendre'n la 
construcció ¡ un organigrama del pro
cès evolutiu. El recomanem. 

L'arquitectura medieval de l'Empordà. 
Baix Empordà. Volum I. Autor: Joan 
Badia i Horns. 1977. Pröleg: Eduard 
Junyent. Obra dedicada a l'estudi de 
l'evolució arquitectónica de les esglé-
sies pre-romàniques i romàniques de 
l'Empordà, restes d'altres époques, 
anteriors i posteriors fins al se
gle XVIII, amb explicacions de les 
caractéristiques comunes de cada pé
riode, diferencies o avenços, nom, lo-
calització i breu descripció dels tem
ples o ruines. 

M. M. 

Guia de lectura de revistes 

CRIS. — N.° 157, pág. 13. Cine bajo el 
mar. Autor: Frederic Malagelada. 
Article d'interés per ais afeccionats 
al cinema i particularment ais cineas-
tes que vulguin teñir alguna expe
riencia sota l'aigua. 

Pyrénées. — N.° 113, 1978, pág. 33 57. 
Les vingt livres pyrénéistes les plus 
rares. Autor: Jacques Labarere. De-
talls de vint llibres sobre tema de 
muntanya deis segles XVIII i XIX, di-
fícils de trobar agrupats i deis quals 
existeixen pocs exemplars. 

A. D. FECSA. — N.° 134, 1978. Article 
recordant el Centenari del Centre 
Excursionista de Catalunya, amb ¡I-
lustracions i un article sobre el Pare 
Nacional de Doñana. 

Catalunya Comtal. — N° 1. Quaderns 
d'investigació histórica per donar a 
conéixer la historia catalana fins al 
segle XV, tema que pot interessar 
l'excursionista estudios. 

El Pont 77. — Pág. 17. La conquesta de 
l'espai. Autor: Jaume Sanmartí. L'es-
criptor va veure un «ovni» entre la 
Manresana i Tora (Segarra) i dona 
explicacions de la seva estranya ex
periencia i de les conseqüéncies que 
sen seguiren. 

Revue Pyrénéenne. — N° 2, juny 1978. 
A propos de la flore des Pyrénées. 
Autor: Henri Parriaud. Treball illus
trât i entenedor sobre flors del Pi-
rineu. 

Avant. — N° 2, abril. Els molins de 
vent. Autor: E/anceSc de B. Molí. In-
troducció a l'estudi deis molins de 
vent de les iIles, en uns moments 
en qué necessiten protecció. 

Caravaning. — N° 4. Fitxa técnica de 
totes les estacions d'esquí, amb re-
lació detallada de servéis, situació, 
alçada, desnivells esquiables, distan
cia quilomètrica des de les princi
páis ciutats, etc. 

Modest Montlleó 
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V E S T E I X A L ' H O M E 

i 

Portal de l 'Ange., 32 
(Parking Saba, PI. Catalunya) 

Plaça Univers i tä t , 7 
(Parking Amesa , PI. Castilla) 



Manufacturas Cobra, S. A. 
Sepulveda, 66 - Tel. 325 3 4 93 - Barcelona 15 
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SEMPRE A L'AVANTG U AR DA DE LES DARRERES 
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la línia f loïd per a 
una afeitada fresca, 

penetrant ¡...perfecta 

Loció per a després d'afa¡tar-se 
Crema d'afaitar amb brotxa 
Espuma de crema d'afaitar. 

HAUGRON CIENTIF ICAL, S. A. 
Perfumería amb base c ient í f ica . 



r 
Oj 

M a ñ a n e s es p r e o c u p a 

per t o t h o m qui vo l p rac t i ca r un espor t . 

Li aconse l la l 'equip c o m p l e t 

mes ad ien t en t re to ta una g a m m a v a r i a d a de les mi l lo rs marques . 

MAÑANES esports 

Canuda, 26 • T. 318 45 00 - Barcelona-2 / Via Augusta, 103 - T. 21 7 91 88 - Barcelona-b 
Prim, 99 - T. 380 48 21 - Badalona 
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