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Editorial 
El futur de l'esDeleologia 

De la majorla de questions que avui 
té plantejades aquesta branca de l'ex-
cursionisme se n'ocupen normalment 
les revistes especialitzades que tenim al 
Centre, considérant com considerem 
els espeleôlegs prou rigorosos i pro-
veïts de criteri per poder resoldre ells 
mateixos els seus problèmes. 

Encara que la Junta Directiva n'es 
regularment informada i té per aquests 
temes un interés Igual, si no mes, que 
el que posa en qualsevol altre, darrera-
ment les coses han anat per uns via-
ranys que obliguen a exposar, ben cla
ra, la posició i l'opinió de la nostra 
entitat, atès que aquesta posició, l'ex-
posició que se n'ha fet, ha estât 
sovint mal interpretada i fins i tot mani
pulada. 

La cosa ja ve de lluny. Quan, els 
anys seixanta, es creava, din s la Fe
derado Catalana de Muntanya, el Co
mité d'Espeleología, hi havia espeleô
legs que veien aquest comité com un 
camí, com una eina per arribar en una 
federado independent. Fins no fa gaire, 
tots els intents que s'havien fet per 
aquest cantó van anar essent barrats 
des de Madrid. Hi responien que no hi 
havia diners per a mes federacions. 
Tot eren raons, i la idea anava dormint. 
I va continuar així mateix fins que hi 
va haver algú que s'adonà que les 
federacions no podien continuar fent 
aquel/ paper de control centrípet, com 
a les époques de la dictadura: calía fer 
un replantejament del sistema. 

A totes aqüestes, va semblar que la 
qüestió "noves federacions"s'amorosia 
una miqueta, que començava a fer el 
desglaç. L'augment deis pressupostos 
destinais al "Comité Nacional de Es
peleología" i la creado d'una targeta fe
derativa independent de la de muntanya 
—la quai deixà de cobrir, és dar, els 
accidents produits en avenes i coves— 
en van ser els primers símp tomes. 

Mentrestant, els dírigents del comité 

cátala es refetmaven a fer una política 
d'erosió ibescantaments de la F.E.E.C. 
La justificaven en el fet que aquest or
ganisme no representava els seus inte-
ressos ni els de les entitats, per tal 
com —hi afegien— no s'hi veía prou 
preocupado per ¡'espeleología ni cap 
mena de ressò per fer front ais problè
mes économies aclaparadors, que s'hi 
produién arran de la incorporado de 
tècniques noves i que anaven d'aug-
ment. Aqüestes idees, no cal dir-ho, 
eren exposades en uns tons g/obalitza-
dors de la qüestió, tot décantant 
d'una manera sistemàtica la posslbilitat 
de veure-la des de qualsevol perspec
tiva altra que la del dit comité. I la cosa 
encara és mes de doldre si ens adonem 
que, tot plegat, és fruit que aquests 
companys espeleôlegs mai no han 
arribat a entendre l'excursionisme com 
allò que real ment és, influïts com 
segurament están per una visió proba
blement molt acostada a la del "mon
tañero" de l'interior, península endins, 
ben respectable però, alhora, tan 
estranya i tan allunyada de la manera 
de fer i de veure les coses que es prac
tica aquí, simplement perqué no és la 
que es produeix en aquest clima i en 
aquesta terra. 

Com deia el darrer editorial d'aquesta 
revista, l'excursionisme és, per damunt 
de la suma de tot un plegat d'activitats, 
allò que les uneix amb un mateix esperii 
de descoberta i d'estudi, allò que les in
forma d'un sentit de col-laboració i de 
construcció d'una mateixa rea/itat. No 
cal, dones, insistir que aillar /'espeleo
logía de l'excursionisme perjudicaría 
tant els espeleôlegs com els que no va-
cil-lem a reconèixer-nos —/ reconèixer-
los— com a excursionistes. Posats en 
un altre nivell, encara gosaríem dir que 
els excursionistes teñen una manera de 
fer ¡'espeleología que no és la de les 
pintades sistemàtiques ni la de deixar 
el carbur i les deixalles al primer revolt. 

ni la de degradar com siguí el patri
moni, fins no fa gaire encara verge, de 
l'interior de la terra. Encara que aquesta 
siguí la manera de fer de molts, massa, 
dels que s'anomenen espeleôlegs. 

D'altra banda, en uns moments en 
que l'excursionisme, com tants altres 
moviments, cerca unanimement la for
ma de defugir els entrebancs metô-
dics que des de Madrid s'oposen a tota 
iniciativa, costa d'entendre aquest 
afany a voler-hi establír encara mes III-
gams. I, per postres, sembla que siguí 
això precisament el que es vol aconse
guir des del roveti de l'ou del centralis
me: donar avui una federado ais es
peleôlegs per tenir-los demà tots mes 
ben collats. I això, que no s'ha plantejat 
sincerament —potser perqué no inte
ressava—, ens torna a la imatge fatídica 
per a Catalunya de la disperdo i de 
la dèria de començar a aixecar paret 
sensé haver enllestit els fonaments. 

Plantejar-ho com ho fem avui no 
ens sembla que siguí anar ni contra 
/'espeleología ni contra els espeleôlegs, 
sino mirar de ser una mica cohérents 
amb allò que som, dins la nostra rea-
litat (que és Catalunya), i amb la manera 
de fer en qué hem estât ensenyats, que 
és la que produeix aquesta terra, des
prés, naturalment, de raonar tot el que 
calia. No som pas conscients d'enfron-
tar-nos amb ningú. L'unie desig d'a
questa institució, d'aquest Centre Ex
cursionista de Catalunya, és reforçar 
els ¡nteressos reals ¡ col-lectius de /'es
peleología, com es fa també amb e/s de 
l'alpinisme, /'acampada, /'esquí, etc., 
intégrants tots plegats del nostre 
excursíonisme secular. Volem allunyar-
nos, tant com puguem, dels interes-
sos particulars / dels afany s de protago-
nisme, que a la /larga només poden dis
persar, desintegrar i afeblir l'excursio
nisme. 
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Notes biogeogràfiques sobre 
les abelleres catalanes 

Una abeller a fosca a Tamarri ITarragonès). 

per Alexis Roseli i Armengol i Josep Nuet i Badia 

Treball guardonat amb el "Premi Pau Vila, 1979" 

En el llenguatge populär rep el nom 
genèric d'abellera el conjunt d'orquidies 
pertanyent al génère botànic Ophrys. 
La Singularität i bellesa d'aquestes plan
tes i alhora la seva poca freqüencia ens 
han dut a dedicar-hi una certa atenciô 
durant les nostres excursions. Les da-
des que hem anat aplegant, junt amb 
les citacions que contenen les princi-
pals obres de la literatura botànica i eis 
plecs dels herbaris de l'Institut Botànic 
de Barcelona (BC) i de la Facultat de 
Farmàcia de la Universität de Barce
lona (BCF), ens han permès de dibuixar 
eis mapes de l'ârea de dispersiô de cada 
espècie que presentem. 

De fet, el coneixement de la distri-
buciô geogràfica de les abelleres —com 
el de moites altres espècies— és encara 
lluny de ser exhaustiu. Extenses zones 
de les nostres comarques com les pre-
pirinenques, per exemple, son encara 
per explorar i d'altres, bé que han estât 
ja explorades, necessiten encara un es-
tudi mes detingut que donaria, indub-
tablement, dades intéressants. Tot aixô 
ens ha mogut a presentar Testât actual 
dels coneixements sobre la distribuciô 
geogràfica de les espècies d'aquest gé
nère botànic i a donar-ne alguns élé
ments perquè qui vulgui pugui seguir 
aquest cami tan llarg i apassionant que 
és l'observaciô del mon végétal. 

Ens és molt plaent d'agrair l'ajut 
que hem rebut del Dr. Oriol de BOLÔS, 
que ens ha donat tota mena de facilitats 
per a consultar eis herbaris i la biblioteca 
de l'Institut Botànic. La seva opiniô ha 
estât decisiva en l'adaptaciô dels noms 
cientifics a la versiô catalana. També 
volem expressar el nostre agraïment 
al Dr. SEOANE, que ens ha facilitât 
la consulta de l'herbari de la Facultat de 
Farmàcia. A tots dos, moites gracies. 

L'origen del gànere Ophyrys 

Charles Robert Darwin cregué que el 
punt d'origen de les abelleres fou a les 
il les gregues de la mar Egea, a la Medi-
terrània oriental, des d'on es dispersa-
ren per totes les terres càlides de la 
regio biogeogràfica mediterrània. Algu-
nes, perô, arribaren fins a d'altres terres 
mes fredes i humides, corn l'abellera 

mosquera que hom troba fins a Islàn-
cia, o bé l'abellera aranyosa que arriba 
a Irlanda i a Polonia. 

Segons l'autor de la teoría de l'origen 
de les especies, les abelleres son el 
génère de plantes d'Europa que mes 
tarda a fixar els seus caràcters dife
renciáis. Per aixô, en les flores moder
nes, aquest génère Ophrys es troba 
a les darreres planes, ja que els autors 
intenten correlacionar al màxim l'edat 
de les espècies amb l'ordre en que 
apareixen al lector. 

m 

Notes sobre la morfologia 
i la biologia de les abelleres 

Les abelleres, com les altres orquidâ-
cies catalanes, son plantes que viuen 
arrelades a terra. En d'altres continents, 
com l'America del Sud, existeixen or-
quídies que viuen sobre els troncs mol-
sosos dels arbres a les selves molt 
plujoses. Aqüestes plantes s'anomenen 
epífits pel fet de vegetar, separades 
del sòl, sobre d'altres plantes. 

Les orquídies del nostre país son ano-
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Flor de l'abellera fosca 

ménades geòf i ts , és a dir, plantes que 

man tenen a l ' interior de la terra òrgans 

de reserva, els unies que romanen vius 

en l 'època desfavorable. 

A m a g a t s a sota terra hi ha dos tuber

cles de la mida d 'una avel lana. L 'un 

serveix per a al imentar la planta duran t 

la f lor ida de l 'any i desprès mor ; l 'altre, 

mes pet i t , es desenvolupa progressi

vemen t per fer aquesta func iô duran t 

l 'any segùent . A ix i , un any rera Taltre. 

Duran t l 'h ivern ja es veuen aparèixer 

les ful les que f o r m e n una roseta arran 

de terra. La presèneia de les ful les 

permet conèixer l 'existència d'abel leres 

0 altres orqu id ies, perô no permet 

saber-ne l 'espècie amb exac t i t ud , t re t 

d 'a lgunes que tenen a lgun é lément 

caracter ist ic , c o m son taques fosques , 

ner exemple , perô que no es dôna pas 

a les abelleres. 

Mes t a r d , del centre de la roseta, 

n'apareix la ti ja mes o menys embo l i -

cada a m b les bractées dins les quais 

hi ha les f lo rs . De fe t les f lors no es 

desc louen f ins que la ti ja s'ha desen-

vo lupat to ta lmen t . Aleshores s 'obren 

les f lo rs , que son mol t v istoses i ben 

di ferents de les dels altres génères 

botàn ics . 

Les f lors de les abelleres, c o m les de 

les altres orqu id ies, son compos tes de 

sis peces anomenades tèpals. N'hi ha 

très d 'externs assimilables als sèpals, 

força iguals entre s i , de co lorac iô gene-

ralment suau . El super ior po t quedar 

corbat endavant a m b fo rma de case, 

c o m a l'abellera groga o a l 'abellera 

de mirall i al tres. Les très peces inter iors 

assimilables als pètals son ben di ferents 

de les exter iors i t ambé entre elles. 

Les dues super iors son mo l t pet i tes, 

sov int mes aviat carnoses, ment re que 

l'altra peça si tuada al centre i a la part 

infer ior de la f lor és la mes gran , té 

els colors i els d ibu ixos mes v is tosos i 

s 'anomena label. El label pren fo rmes 

ben d i ferents a les abelleres. Pot tenir 

lobuls mes o menys marcats, ser re-

cober t cap a sota , presentar unes 

banyes o protuberànc ies laterals i d ispo-

sar d ' un apèndix , recte o corba t , a la 

part infer ior. 

Les fo rmes acolor ides i amb d ibu ixos 

del label recorden la fo rma del cos 

de les abelles i els abegots . D'aqui 

prové el n o m genèric à'abellera i altres 

c o m els de mosques d'ase, abelles, 
1 f ins i t ô t els n o m s cient i f ics insectifera, 

apifera, e tc . , amb els quais es des ignen 

aquestes plantes. 

A l mig de la f lor s 'obre la gorja 

que comun ica a m b l 'ovari , el quai fo rma 

el supor t de tota la f lor i s' insereix a la 
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Dibuix d'una abellera de l'omega reconec
tada a ÍAno/a. 
a. Aspecte de la planta sencera, reduïda 
1/3; b. Poi-lini, augmentât vuit vegades. 

tija de la pianta a l'axil• la d'una bràctea. 
Sobre la gorja es situa el conjunt de 
l'aparell fecundador de la pianta, on es 
poden veure fâcilment dues petites 
peces verticals en forma de porra que 
contenen el pol-len, que s'anomenen 
poi-unis. 

El pol-len és la pois fertilitzant neces
sària per a la fecundado deis òvuls, que 
es troben en gran nombre dins l'ovari, 
però que no hi penetra directament. El 
punt d'entrada és la zona anomenada 
estigma, situada just a sota els pol-
linis i dividida en dues parts molt arro-
donides i ben brillants, perqué són re-
cobertes per una matèria enganxosa 
que té la fundó de retenir el pol-len. 

La pol-linització es realitza normal-
ment, entre plantes d'una mateixa 
espècie, per mitjà deis insectes: abelles, 
mosques, etc., que de vegades estan 
estrictament especialitzats. El procès 
de pol-linització s'esdevé esquemàtica-
ment aixi: l'insecte arriba a la flor i 
"aterra" al label. Desitjós com va de 
xuclar el néctar, toca els poll inis amb el 
cap, on li queden adherits. En visi
tar una altra abellera, els pol-linis, que 
l'insecte porta al cap, prendran contac
te amb l'estigma, sobre la superficie en
ganxosa del qual deixaran el pol-len. 
D'aquesta manera hauran fet possible 
l'inici del procès de fecundació. 

Un cop la pianta ha fiori i, comencen 
a pansir-se les flors situades a la part 
inferior de la tija, que son les que s'han 
déselos primer. Els sepáis i el label 
queden, un cop assecats, molt réduits, 
mentre que l'ovari, que uneix les peces 
floráis a la tija, s'ha convertit en una 
càpsula allargada, ovoide, que conté les 
granes. Les granes de les orquidies son 
molt petites, tant, que costa de veure-
les a simple vista. Cada flor en pro-
dueix moites i són dispersades pel vent. 

Un cop la grana arriba a terra, és 
possible començar una nova etapa: la 
germinado i la formado d'una nova 
planta. Això es produeix amb l'ajut 
d'uns,fongs microscòpics especialitzats 
que estoven les capes protectores de la 
grana. Si la grana no troba el medi 
apropiat per a germinar, no perd per 
aixó el poder germinatiu fins passais 
molts anys. 

Ais paì'sos de l'Europa central la 
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¿es abelleres, com a/tres plantes, poden 
sofrir un desenvolupament anormal de les 
flors. Aquest fenomen s'anomena mons-
truositat floral. A la fotografía es veu com 
aquesta abe/lera catalana té dos sepáis 

i mig label en lloc de tres. En aquest cas 
cal parlar deis efectes nocius deis gasos 
llancats pe/s tubs d'escapament deis auto-
móbils, car fotografíárem aquesta abel.'era 
a la cuneta d'una carretera. 

gairebé totalitat de les orquídies son 
plantes protegides. 

Les abelleres teñen unes exigencies 
écologiques que, tot i variar segons 
cada especie, presenten alguns trets 
generals. Son amants dels terrenys cal
cinais. Cal sobretot que tinguin una 
mica de soi on arrelar que els permeti 
retenir aigua per a la florida. La florida 
d'aquestes especies mediterrànies coin-
cideix amb un deis dos périodes 
máxims de la pluviositat anual. Ais 
llocs molt dégradais o bé en camps de 
conreu, on l'alteració humana és forta, 
no se'n troben pas, perqué necessiten 
un ambient molt estable. 

Clau pera la determinació 
de les abelleres 
del Principat de Catalunya 

Aquesta clau esta feta expressament 
per identificar les abelleres que han 
estât trobades fins al dia d'avui al Prin
cipat de Catalunya. 

Cal advertir que les diferents especies 
d'abellera son molt variables. La seva 
relativa facilitât d'hibridació fa que so-
vint se'n trobin formes que costen de 
classificar. Aquesta variabilitat es mani
festa en unes mes que en les altres: no 
hi ha dues flors perfectament identi
ques. Tôt i aixô, sempre es mantenen 
uns caràcters inalterables que permeten 

destriar les diferents especies. Només 
considerem les especies tipus, deixant 
de banda, a gratcient, les subspecies 
i varietats, car considerem que, essent 
com és treball d'especialistes distingir-

les les unes de les altres, aixû només 
complicaría l'objectiu que ens propo
sent) en aquest treball. 

La clau és dicotòmica, llevat de l'en-
trada que té tres alternatives. 

Contorn del label clarament dividit en très lôbuls gairebé équivalents (el del 
mig una mica mes ample) i de color groc molt vistent 8. Abellera groga 

(0. lûtea Cav.) 

Contorn del label clarament dividit en quatre lôbuls gairebé équivalents i de 
color marrô fosc 1 
1 Els dos lôbuls superiors clarament separats dels dos inferiors, taca brillant 

blava clarament separada de la gorja 9. Abellera mosquera 
(0. insecfrfera L.) 

— Els dos lôbuls superiors es toquen amb els inferiors, taca brillant blava 
tocant a la gorja 2 

2 Taca brillant gran uniformément acolorida i voltada per una franja estreta 
blanca en forma d'omega, marge del label revolut 

5. Abellera de l'oméga 
(0. omegaifera Fleichm.) 

— Taca brillant acolorida en diferents intensitats, amb una banda mes brillant 
al limit exterior de la taca 7. Abellera fosca 

(0. fusca Link.) 

Contorn del label aparentment enter o dividit en lôbuls poc notables (dos 
o cinc), amb un petit apèndix terminal o sensé 3 
3 Dos lôbuls grans a la base del label (base molt ampla i escapçada), amb 

un apèndix petit perô ben visible; les cinc peces superiors tenyides uni
formément, sempre, de color rosa 10. Abellera vermella 

(0. tenthredln'rferaW\\\û.) 
— Base del label aparentment no dividida en lôbuls, amb un petit entrant 

o amb un sol apèndix, o bé amb très petits lôbuls diffcilment visibles . . . . 4 
4 Una sola taca brillant de color blau fosc, d'aparença metàl-lica, ocupant 

gairebé tôt el label, voltat per una banda marrô molt peluda 
6. Abellera de mirall 

(0. spéculum Link.) 
— Part brillant del label de color marrô, vermellôs o grogôs i que, si és de color 

blavôs, ocupa poca superficie 5 
5 Un apèndix petit perô força visible a Textrem inferior del label; sempre 

amb dues banyes als flancs, prop de la gorja, dirigides cap amunt i pe-
ludes 3. Abellera becada 

(O. scà/opax Cav.) 
— Extrem inferior del label amb un apèndix amagat a sota o molt petit . . . . 6 
6 Bec tan llarg com l'amplada del label, o mes, corbat dues vegades (a la 

base i a Textrem superior); una taca brillant, de color mes aviat ataronjat, 
prop de la gorja, molt ben delimitada i voltada de franges primes grogues 
alternant amb bandes mes fosques, generalment molt mal delimitades 
(sovint només n'hi ha una). Gairebé sempre dues banyes als flancs del 
label prôximes a la gorja i dirigides cap amunt 1 . Abellera apifera 

(O. apifera Huds.) 
— Bec mes curt que l'amplada del label i poc o gens recorbat a Textrem su

perior, banyes dels flancs del label no sempre présents 7 
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Un exemp/e de la Variabilität de les a be
ileres. Una varietat d'abellera fosca que 
s'assembla molt a /'abe/lera de l'omega, 
sobretot per la línia blanca del label. L 'abe-
llera de l'omega, pero, és molt mes pilosa 
i sobretot té el marge del label revolut. 
IDeterminado de ¡'especialista E. Arnold.) 

Dues flors, una de front i una a/tra de 
perfil, duna mateixa inflorescencia d'abelle
ra apifera. 

7 Taca brillant morada separada de la gorja per una franja mat de color marró 
vermeilós que la iguala peí que fa a la mida 4. Abellera catalana 

(0. catalàunica E. et 0 . Danesch) 
- Taca brillant, generalment dividida en dos bracos parallels longitudinals, 

separada de la gorja per un espai molt petit; label de color variable (groe, 
marró, vermeil fose) 2. Abellera aranyosa 

(O. sphegodes Mili.) 

Catáleg de les abelleres catalanes 

Al présent catáleg hi ha indicades 
totes les especies d'abelleres trobades 
al Principat de Catalunya. En cada espe
cie es donen indicacions sobre el seu 
habitat, distribució geográfica i période 
de florida. També s'enumeren tots els 
quadres U.T.M. de 10 km de costat dins 
els quais hom n'ha constatât la pre
sencia. Els números en negreta per-
tanyen a quadres en qué la nostra 
citació és nova. 

1. Abellera apifera (Ophrys apife
ra Huds.). Viu ais llocs herbosos rela-
tivament humits, joncedes (Aphyllàn-
tion) i pradells on els pins fan una 
ombra clara. 

Es reparteix des del delta de l'Ebre 
fins ais Pirineus. Sembla que no mostri 

En els mapes, el punt (*) indica les localitats 
on era coneguda ¡'existencia de l'abellera 
corresponent; el triangle 1*1 indica, en canvi, 
les citacions noves que aportem. 

una excessiva preferencia per les co
marques litorals i es sitúa en altres de 
mes interiors, com la Conca de Bar
bera i TOsona. Arriba a 1030 m a Taga-
manent. 

Floreix a primers de maig a les co
marques litorals (Empordá, Maresme, 
Baix Llobregat). A finals de mes floreix 
a Montserrat i l'Obac, per exemple, i pel 
juny a les altres muntanyes mes altes. 

UTM:BF 92; CF 00,06, 17, 37, 39, 
47, 48, 49; CG 01, 80, 90, 94, 95, 96; 
DF 27, 28,29, 39, 49; DG 05, 06, 10, 11, 
15, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 
57,70, 76, 77, 81,98; EG 06. 

^ -A 

\ J 

Aballara apifera 
1 Ophrys apifera Huds i 

2. Abellera aranyosa* {Ophrys 
sphegodes Mill.). Acostuma a viure 
als fenassars {Brachypòdietum phoeni-
coidis); també Them vista enmig de les 
brolles esclarissades i en d'altres llocs 
margosos una mica degradats. 

Es troba repartida especialment per 
les terres de l'interior (Bages, Osona, 
Empordà). Cap a l'Ebre es fa molt 
rara. Arriba a 1.000 m als Ports de 
Beseit i a 820 m al Pia de la Garga. 

Floreix a finals de mare als llocs més 
baixos i propers a la costa. Cap a finals 
d'abril, floreix a les zones més elevades 

* El nom popular d'aranyosa també designa 
O. fucrflora, especie citada a la Flora de Ca
talunya de CADEVALL. La revistó, que hem 
fet, dels herbaris ens ha dut a veure que 
havia estât confosa amb 0. scôlopax. 

Els especialistas actuáis consideren aqües
tes dues abelleres com a subspècies d'un 
mateix tâxon. 
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Abe/lera aranyosa, fotografiada a Aguilar de 
Boixadors (Bagesl. 

i m 
i 

h L 
o mes allunyades de la costa, o bé de 
clima mes frese, com el Moianès, el 
Bages i TAnoia o eis vessants obacs de 
Collserola. A finals de juny encara la 
podrem veure florida als Ports de 
Beseit. 

UTM: BF 72; CF 17, 27, 28, 29, 48, 
49, 59, 65, 67, 75; CG 82, 90, 91, 93, 94; 
DF 08, 16, 18, 28, 29, 39; DG 00, 02, 10, 
14, 22, 32, 33, 34, 36, 39, 43, 45, 57, 
64, 66, 67, 70, 77, 87, 88, 98; EG 04, 07. 

S? 
i f { 

I [ SI* «L* ' y 
\ / 
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A ^ ' \jC 
Abellara aranyosa 
lOphrys sphegodBi Mill. s. 1.1 

3. Abellera becada [Ophrys sed/o-
pax Cav.L Corn la resta de les abelle-
res prefereix els substrats calcinais, viu 
als fenassars i a les joncedes (Aphyllàn-
thion), en clarianes, vora els camps, en 
llocs no gaire intervinguts per l'home 

Una subspécie (ssp. gargánica) de l'abellera 
aranyosa, al massís de Montgrí. Compareu-
la amb l'altra fotografía de la del Bages 
per fer-vos carree de la Variabilität que pre
senten. 

Abellera becada, una de les abelleres mes 
espectaculars tant peí seu color com pels 
dibuixos dellabel. 

¡ en condicions de mitja ombra. 
La seva distribució és forca mun-

tanyenca, encara que també sigui pre-
sent al Garraf, el Maresme i TEmpordá. 
Segons les nostres dades, a les Mun-
tanyes de Prades ateny els 1.000 m i al 
Montseny, a Tagamanent, arriba a 
1.040 md'al t i tud. 

Floreix en algunes localitats de clima 
cálid, per l'abril, pero el gros de la 
florida és al maig. Peí juny encara po-
dem trobar-la florida a la Garrotxa i a les 
Muntanyes de Prades. 

L 'abellera catalana va ser confosa amb una 
altra abellera anomenada pels botànics 
Ophrys bertolonii. Aquesta fou fotografiada, 
a la Plana de Vie un dia de pluja. 

UTM: BF 93; BG 85; CF 03, 25, 27, 
36, 37, 47, 97; CG 71, 90; DF 06, 07, 
17, 28, 39; DG 00, 06, 10, 11, 17, 22, 
33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 52, 56, 
57, 66, 67, 70, 77, 97, 98; EG 07. 

4. Abellera catalana (Ophrys cata-
làunica E. et 0 . Danesch). Arrela pre-
ferentment sobre margues en llocs poc 
inclinats i una mica humits, poblats per 
un prat ras. L'hem trobada en jonce
des (Aphyllànthion). Fou descoberta 
pels botanies alemanys Edeltraud i Ott
mar Danesch a Olost, el 23 de maig de 
1969, els quais la batejaren aixi. El plec 
que conté la planta tipus es a I'her-
bari del Botanischen Instituts der Uni
versität, Innsbruck-Hötting (Alemanya). 
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L'abellera de l'omega és ben rara a Cata
lunya; només ha estat trobada a tres indrets 
de l'Anoia. 

L 'abe/lera de mirall es troba a les comarques 
mes cálides del sud del Principat. Aquesta 
fotografía la féu l'amic J. C. Antras i ens 
l'ha cedida gentilment. 

L'abellera fosca, l'abellera mes abundant 
a Catalunya. 

És endémica, molt propera a O. berto-
lonii Moretti que figura a la Flora de Ca
talunya de CADEVALL i que, evident-
ment, va ser confosa amb aquella, que 
s'hi assembla forca. 

Tal com es veu en el mapa, aquesta 
abellera viu a les comarques interiors, 
com el Bages i TOsona, de clima de 
lleugera tendencia continental, encara 
que escadusserament s'acosti al litoral. 

Floreix a finals d'abril ais llocs mes 
cálids del Bages i el Berguedá. Pel 
maig floreix, normalment, a la Plana de 
Vic i a l'Empordá, on es manté fins a 
primers de juny. 

UTM: CF 38, 49; CG 80; DF 09, 28; 
DG 00, 03, 05, 11, 23, 33, 34, 35, 43, 
45, 53, 55, 64, 65, 66, 77, 98; EG 06; 
EH 00. 

*r¡T**¿—i* —\ 

( 

* ) \s/'*\ *y 

Aballara catalana 

7 
{Ophrys catalaunica E. s( 0. Daneach) 

5. Abellera de l'omega [Ophrys 
omegaífera Fleichm). Viu a les petites 
clotades dins les pinèdes. 

F. MASCLANS la trobá a l'Anoia. 
Nosaftres també l'hem trobada, dins 
aquesta mateixa comarca, en dos llocs 
diferents. És molt rara al Principat. 

Floreix de mitjan marc a mitjan abril. 
UTM: CF79; DG 90. 

6. Abellera de mirall (Ophrys 
spèculum Link.). Viu en pedregars i 
fissures de les roques calcàries amb 
molt poca terra. També algun cop sobre 
esquists. No suporta l'ombra. És la més 
termòfila de les abelleres. 

Se situa als llocs més càlids de la 
meitat sud del Principat, prop de la 
costa, llevat d'una localitat a la Llitera. 
Molt rara, encara que isoladament se'n 
pugui trobar alguna colònia abundant. 

Floreix a l'abril al Priorat, Baix Camp, 
Tarragonès i Garraf, i pel maig a la Lli
tera. 

UTM: BG 74; CF 13, 15, 16, 23, 24, 
25, 55; DF. 07. 

% 
Aballara da mirall 
I Ophrys speculum Link, ) 

7. Abellera fosca (Ophrys fusca 
Link.). Es troba entre les roques rela-
tivament humides i ombrejades, amb 
sòl profund, especialment a les brolles 
de romani i bruc d'hivern (Rosmarino-
Erícion), també als camps abandonats i 
als marges de vinyes, més o menys 
sorrencs, tot i que hi predomini la calç. 

És una espècie típicament mediterrà-
nia. Assoleix la màxima dispersió entre 
el Valles i l'Ebre, sobretot a les planes 
i muntanyes de la costa i a les serra-
lades pre-litorals. Vers les comarques 
interiors, Berguedá, Bages, Osona, es 
fa més rara. Probablement es troba a tot 
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Una abe/lera groga del Garraf. Cabellera mosquera és força rara al Princi-
pat; en aquesta foto se'n veu un exemplar 
de l'Anoia. 

el Principat, a les zones baixes. Per 
les dades que en tenim, no arriba ben 
bé als 900 m a Viladrau i a Castell-
follit del Boix. 

Floreix als llocs propers a la costa ja 
a finals de febrer i, excepcionalment, 
fins i tot a finals de genor. La florida 
es perllonga fins al mare. Les plantes 
que floreixen durant aquest periode de 
segona florida, tot i que les conside-
rem pertanyents a la mateixa espècie, 
son molt més altes, car atenyen un pa
reli de pams d'alcaria. 

UTM: BF 73, 92, 93, 94; CF 02, 03, 
06, 07, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 
37, 38, 39, 47, 48, 49, 55, 58, 59, 65, 66, 
67, 86, 99; CG 13, 47, 80, 82, 90, 91 , 
94, 96; DF 06, 07, 16, 17, 18, 27, 28, 
38, 39; DG 00, 03, 06, 10, 11, 15, 31 , 
43, 57, 70, 72, 88, 98; EG 08, 16, 27. 

8. Aboliera groga (Ophrys lútea 
Cav.). Es troba als prats secs i a les 
brolles de romani i bruc d'hivern (Ros-
marino-Erlcion), però als indrets una 

mica més humits. Viu també als marges 
de les vinyes i, en general, als conreus 
abandonats o a les vores d'aquests 
camps, en les zones de contacte amb 
el bosc, on el sol és més humit. A vol-
tes suporta una ombra forca intensa. 

Segons les dades que en tenim, es 
troba concentrada, al Baix Llobregat, el 
Valles i l'Osona. També és present al 
litoral tarragoní, als Ports de Beseit i a 
l'Empordá. No arriba a enfilar-se fins 
als 1.000 m d'altitud; concretament 
Them vista a Castellar, a 845 metres. 
Probablement es troba en d'altres lo-
calitats properes a la costa, llevat de les 
contrades on predomina la roca silícica. 

Floreix peí marp a les zones costane
ras més cálides com el Garraf i, a l'abril, 
al Baix Llobregat, el Maresme i el 
Valles. Peí maig floreix a les localitats 
situades més a l'interior, com la Plana 
de Vic. 

UTM: BF 72; CF 13, 24, 25, 49, 86, 
CG 80, 90, 91, 94; DF 06, 08, 16, 17, 18, 
28, 39; DG 00, 02, 03, 10, 11, 13, 22, 
31,32, 33, 43, 51,70, 77, 89. 

V 

A X > 
Aballara grogs 
{Ophrys lutea Cav. ) 

№ 
m f 

¿3 1 

Floreix pel maig. 
UTM: CG 15, 47, 80 90, 91, 94, 95; 

DF 19; DG 00, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 
14. 22, 43, 57, 59, 67. 

10. Aboliera vermella (Ophrys 
tenthredinífera Willd.). Prefereix els 
fondais sorrenes' i humits vora el mar, 
entre les dunes, a les comunitats de 
plantatge crassifoli (Plantagínetum 
crassifoliae). També es troba terra en-
dins als indrets més o menys sorrenes 
i àrids amb una certa humitat subter-
rània. 

Es troba a la costa, el Baix Ebre, el 
Baix Llobregat i l'Empordá. No s'allu-
nya del mar. Sembla que no arribi ni 
als 100 m d'altitud. 

9. Abol iera mosquera (Ophrys in-
sectrfera L.). Viu als marges relativa-
ment humits no gaire assolellats, potser 
amb ombra clara de pins i també dins 
el fenassar comú (Brachypódietum 
phoenicoidis). 

Peí que es veu al mapa, ocupa les 
conques interiors, el Bages, l'Anoia, 
el Berguedá i també la Garrotxa, sense 
acostar-se al mar. A les contrades occi
tanes l'hem observada, també, sovint a 
les tofoneres poc productives. A la Pla
na de Vic l'hem vista a 725 m d'altitud. 
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Abel/era vermella, propia de les clotades 
sorrenques i humides vora el litoral. Aquest 
exemplar és del delta del Llobregat. 

.to 
"6 
rS 03 

S 
fi 

Floreix entre finals de marc i finals 
d'abril. 

UTM: CF 02, 13, 24; DF, 27; DG 98; 
DH 90; EG 07, 08,17. 

index alfabetic dels noms cientifics 
de les abelleres amb els noms 
populars Catalans corresponentes. 

Ophrys apifera Huds. — Abellera 
apifera. Sindnims: Abelles, flors de 
I'abella, abellera, abelletes, sabatetes 
de la Mare de Deu, mosquera, mos
ques, mosques d'ase. 

Ophrys bertolonii Moretti, vegeu O. ca-
talaunica. 

Ophrys catalaunica E. et O. Danesch — 
Abellera catalana. 

Ophrys fuciflora Rchb. ( = O. arachni
tes Mur.) — Abellera fuciflora. 

Ophrys fusca Link. — Abellera fosca. 
Ophrys insect'rfera L. ( = O. muscifera 

Huds.) — Abellera mosquera. Si-
nonim: Mosques d'ase. 

Ophrys lùtea Cav. — Abellera groga. 
Sinònims: abelletes grogues, vespes, 
mosques grogues. 

Ophrys omega'rfera Fleichm. — Abelle
ra de l'omega. 

Ophrys scòlopax Cav. — Abellera 
becada. Sinònims: Fior d'abelles, 
abelles. 

Ophrys spéculum Link. — Abellera de 
mirali. 

Ophrys sphegodes M ili. ( = O. aranrfera 
Huds.) — Abellera aranyosa. Si-
nònim: Sabatetes de la Mare de Déu. 

Ophrys tenthredin'rfera Wil ld. ( = O. 
grandiflora Ten.) — Abellera ver
mena. Sinònim: Mosques vermelles. 

Glossari breu 

Banya — Protuberàncies lat^als del 
label d'algunes abelleres, general-
ment peludes. 

Bec — Extrem superior del ginostem 
acabat en una punta a voltes cor-
bada. 

Bràctea — Fulla petita, a l'axil-la de la 
qual neix una fior. 

Estam — Cada un dels òrgans mascu
lins de la fior, portador dels sacs 
pol-linics. 

Estigma — Porció superior de l'estil, 
que rep els granets de pol-len. 

Estil — Prolongament filiforme de 
l'ovari, que soste l'estigma. 

Ginostem — Mena de columna situada 
al centre de la fior, formada per l'es-
tam i els estils, soldats en una sola 
peça. 

Gorja — Orifici que comunica amb 
l'ovari, situât al centre de la part 
superior del label. 

Grana — Llavor. 
Label — Pètal interior, més gros que els 

altres dos, a vegades amb el marge 
corbat i proveì't de banyes, sempre 
bellament acolorit i amb dibuixos 
vistosos. 

Lòbul — Cada una de les divisions, 
més o menys sortints i arrodonides, 
del label. 

Nòctar — Liquid sucrós que segreguen 
moites plantes, a través dels nectaris, 
i que atrau els insectes responsables 
de la pol-linització. Constitueix la 
base de la mei. 

Ovari — Part basai de l'òrgan femeni 
de la flor que conté els òvuls i que 
soste les altres peces floráis. 

Òvul — Petits òrgans situats dins l'ova
ri, que un cop fecundats esdevenen 
granes. 

Poi-l ini — Massa de grans de pol-len 
de les orquldies disposada en forma 
de porra. 

Roseta — Conjunt de tulles esteses en 
cercle arran de terra. 

Tubercle — Tija subterránia de molts 
geòfits, engruixida i convertida en òr-
gan de reserva que es manté amb 
vida latent durant l'època desfavora
ble per la secada o pel fred intens. 
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La Barcelona quejo estimo 
per Ramon Pujol i Alsina 

El desembre de 1977, en una passada 
de diapositives meves en le nostra sala 
d'actes, sota el tftol de "La Barcelona 
que jo he vist", a tali de prefaci 
ambientai, vàreig llegir unes recordan-
ces que ens donaven una mica la 
imatge del que fou la Barcelona de la 
meva infantesa. Alguns dels assistents 
em demanaren per que no en feia un 
petit treball per a MUNTANYA, pen
sant que possiblement als nostres 
Companys socis un xic madurs eis 
plauria de llegir-ho perquè hi veurien 
reflectida la seva infantesa i perquè per 
al nostre jovent fora com una descober-
ta i s'adonarien del canvi extraordinari 
que comporta en eis costums d'un 
pöble un sait de mes de mig segle. 

Bé, jo sóc una mica lent amb les 
meves coses i, generalment, no gaire 
ordenat. Però finalment m'he decidit a 
complaure eis bons amies que en 
aquella ocasió em demanaren de fer 
aprèixer a M U N T A N Y A el text que eis 
havia liegit. 

Veureu, però, que n'he canviat el 
titol. De "La Barcelona que jo he 
vist", he passât a "La Barcelona que 
jo et imo" i, cal que us ho confessi, 
com mes anys amuntego, mes enamo-
rat estic de la nostra ciutat: l'he anada 
vetllant i vigilant sempre, atent als 
canvis que s'hi produeixen sensé parar i 
que m'han proporcionat mes enrabia-
des que satisfaccions. 

En l'acte de cloenda del Congrès de 
Cultura Catalana, que tingué Hoc al 
Palau del Congressos de Montjuïc 
l'ültim diumenge de novembre de 1977, 
el que llavors era secretari general 
d'Omnium Cultural, Agustl Bassols, va 
llegir-nos el bell missatge que, a tots eis 
congressistes reunits, ens adreçava el 
Dr. Rubió, i vàreig trobar especialment 
remarcable la imatge que ens donà en el 
parâgraf segUent: 

"Quan jo era adolescent sentia cridar 
a través de les f inestres que donaven al 
carrer: Dones, compreu figues! de 
coli de dama, noies! Avui molta gent 
no saben que son les figues de coli de 
dama i haurien de saber-ho. Sense 
entendre-ho, no podem mantenir la 
nostra diferenciació cultural." 

Em penso que el Dr. Rubió volia 
remarcar-nos una vegada mes que cal 

que d'una manera decidida eis catalans 
de tots els estaments ens llancem al 
total recobrament de la llengua. Ningû, 
graciosament, no ens donarà res, als 
catalans. Cal que ens ho guanyem amb 
el nostre esforç continuât, sensé defa-
lliment i amb joia, perquè cal catalanit-
zar el pais, després de la negra nit dels 
darrers quaranta anys. Estimar la llen
gua i estimar la ciutat és la passio que 
tots els catalans hem de portar ben 
arrapada i que no podem deixar defallir 
mai. Ja us he dit mes amunt que jo era 
un enamorat de Barcelona, però n'esti
mo sobretot, d'una manera especial
ment entranyable, els barris vells, a 
redós de la Catedral, de Sant Pere de les 
Puel-les i de Santa Maria del Mar. 
Aquests foren els camps d'accio de 
molts barcelonins en la seva infantesa i 
adolescència. Corn el Dr. Rubió, jo 
també he sentit les dones pregonant les 
figues de coli de dama. Era a comença-
ments d'aquest segle, l'èpca d'or dels 
baladrers de Barcelona. Passaven pels 
nostres carrers, fent-nos sentir els seus 
crits caracterîstics. Recordo, el Terra 
d'escudelles, noies!, l'Esmolet, tiso-
res i ganivet! i l'allargassat liiii 
maduixeeees! Com obeint les lleis 
d'un codi establert entre ells, i sensé 
interferèneies, anaven desfilant els gita-
nos adobaparaigues, els estanyapaelles 
i els drapaires. Els que ja heu sobrepas-
sat la seixantena recordareu el crit de Hi 
ha cap peli de conili? 

Era un mon casolâ, planer, sensé 
complicacions. El baladrers desapara-
gueren gairebé del tot al final de la 1." 
Gran Guerra de 1914-1918. Els drapaires 
subsistiren encara uns quants anys 
després de la fi de la nostra guerra civil. 
Recordo ara el meu carrer, el de la 
Tapineria, adossât a la velia capella reial 
de Santa Agata i a la muralla. Al nostre 
carrer, com passava llavors arreu, tot-
hom es coneixia i aixô en feia un camp 
de joc tranquil i segur per a tota la 
mainada. Les butxaques dels nostres 
pantalons i les de la bata eren, en aquell 
temps, un petit arsenal. Cordills, baies, 
flèndit, baldufa, cromos, patacons, 
bocins de regalèssia i de pegadolça... 
Tots els jocs eren practicats d'acord 
amb el pas de les estacions. A l'hivern 
soliem jugar a ratlla (saltar i parar), a 

cavall-fort, a plantats, a la Noca... La 
baldufa també era joc d'hivern. A la 
primavera i a l'estiu jugàvem a bales: a 
l'ou i a pam i pet. La nostra fou una 
infantesa felic. Vèiem sovintment carros 
i cavalls, i n'havíem vist ferrar més d'un, 
a cai ferrer del carrer de Mercaders. No 
he oblidat mai més la pudor especial del 
socarrim de l'unglot del cavali quan li 
posaven la nova ferradura roent. Lla
vors no hi havia problemes de circulado 
i es podia anar ben tranquil-lament per 
tots els carrers. Recordo, des del portai 
de la botiga de casa, veure la desfilada 
cada vespre de la corrua de peixaters 
descalcos i amb les paneres de peix 
damunt del cap, corrent lleugerament 
cap al mercat de la Boqueria. Venien de 
la Barceloneta i, per l'Argenteria, placa 
de l'Angel, Tapineria, Corrlbia, Boters i 
Portaferrissa, sortien a la Rambla i feien 
cap a les seves parades del mercat. 
També recordo el pas lent, i amb un 
posat d'avorriment total, de les cinc o 
sis burres de la Net, tot fent sonar els 
seus esquellots. Cada una portava 
damunt el llom un tros de trap de roba 
vermella, on hom podia llegir "Robador, 
7" , inscripció i adornament fet amb una 
veta de color groe. Era també curiosís-
sim el pas del carretó llargarut empès 
per dos homes disfressats de mariners. 
Al carretó hi havia, coHocats en els 
forats respectius, mitja dotzena d'una 
mena de cántirs molt grossos, i al 
damunt una banyera pintada de blau 
que Huía la inscripció feta en lletres 
blanques de "Baños de mar a domici
lio". Els dos pseudomariners eren els 
encarregats de pujar aigua i banyera al 
bon ciutadà que havia sol-licitat els seus 
servéis. L'espectacle era forca pinto-
resc. 

I la desfilada de pobres de cada dis-
sabte. Recordo la capseta on hi havia 
les peces de dos cèntims, de les quals 
se'n donava una a cada pobre. Sem
pre eren els mateixos i els coneixia 
tots, però n'hi ha especialment dos 
que no se m'han esborrat de la me
mòria. L'un era el senyor Josep del 
violi, que tot fent-lo sonar volia imitar 
les paraules que abans, amb una veu 
petita i molt de ñas, havia dit: Marieta, 
baixa Marieta, i això ho feia amb un 
lliscar de l'arquet, tan cadenciosament 
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El sen y de les hores de la seu de Barcelona, 
des del carrer de la Dagueria 

que gairebé s'hi adormía. Era petite, 
xuclat de galtes i amb una gran cabelle
ra blanca. Lluì'a un gec negre de vellut 
que feia encara més insignificant la seva 
figura. L'altre abonat nostre dels dissab-
tes era el Manel. Tocava (quan l'hi 
demanaven) la flauta travessera, que 
duia penjant en una funda verda. Sem
pre molt educat, preguntava; Desitgen 
que els toqu i alguna cosa? Rarament 
l'havia sentit tocar: a les botigues del 
barri, abans el Manel no tragues la 
seva flauta, ja li havien fet la caritat 
i no tenia dones gaires ocasions de Huir 
les seves facultats d'instrumentista. 
Com el senyor Josep del violi, també 
era cec. Pobre Manel! Tenia els ulls 
blancs, sense vida, com els estanys de 
muntanya a Thivern! 

Us imagineu la caritat d'aquells 
temps, dos cèntims! Però que en deien 
de quarto. 

Ara ja em comenca a passar com 
quan agafes cireres d'un cistell. Un pen-
joll n'estira un altre, i us haig de 
parlar també de l'home del xilofón. 
Aquest, els dimecres a mitja tarda, feia 
la parada a la vorera de davant de casa 
i anava desgranant el seu concert, 
més o menys llarg d'acord amb els 
resultats de la passada de platet. Era 
un home amb una cara trista, potser 
ho feia la seva mirada, perqué la cara 
pròpiament restava amagada darrera 
del bigoti i la barbassa, espessa com 
una bardissa de fondai. La menuda 
que li passava el platet, tot fent dringar 
els dinerons d'una manera ritmada, de
via ser una menuda si fa no fa de la 
meva edat. Es movia graciosament i, 
amb el seu gest i la mirada suplicant 
dels ullets negres, feia decidir els 
badocs oients a llencar-li alguns centi-
mets al platet. 

Recordo també en Josep, cabrer, 
acomboiant les seves quatre cabres. Si 
jo m'esqueia a casa, era una de les 
coses que més m'agradaven: aguantar 
el pot mentre en Josep l'anava omplint 
del tot munyint alternadament els dos 
braguers de la cabra, que llenpaven uns 
rajolins fins i furients i produ'ién una 
musiqueta tota especial quan queien 
dins del pot. 

Al costat de casa hi havia la taverna 
del senyor Pepet. Calia veure-hi de bon 

mati les safates de bunyols de bacallà 
i d'arengada, rossos, olorosos. No hi 
mancava la gran platera de talls de ba
callà a la Hauna. Abans de les nou del 
mati, el senyor Pepet ja ho havia venut 
tôt! 

Més enllà hi havia el forn de pa de 
cal Joan. Quan hi descarregaven la 
llenya, els va Nets del carrer sempre 
hi descobriem un tros de fusta per fer-
nos un sabre. Una altra olor difícil 
d'oblidar: la de la coca ensucrada dels 
diumenges! 

Avui no hi hauria cap infant que 

pogués capir la nostra manera de viure 
de llavors. Han passat, però, més de 
seixanta anys! Amb qualsevol fotesa 
érem felicos i estàvem contents. Re
cordo quan la mare m'enviava a buscar 
dos cèntims de safrà a cai senyor Ra
mon, l'adroguer del barri. Al costat 
mateix hi havia un passatge que no 
tenia sortida i que sempre estava em-
baumat de la bona olor del cafè que tor-
rava el senyor Ramon. Bona persona! 
Per la festa del carrer, que s'esqueia 
a l'agost, per sant Llorenc, eli era l'en-
carregat de guarnir la capelleta del sant, 
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Santa Maria vista des dei carrer de l'Argen
teria. 

col- locada d a m u n t mateix de l'are d 'en -

trada del passatge cul-de-sac. Quan 

s 'acostava Nadal , per als vai lets del 

barri era una delicia veure c o m el 

senyor Ramon feia les neules, amb 

aquella o loreta tan bona de la pasta 

torrada a m b un toque t de vaini l la. La 

nostra badoquer ia quedava compensa

da: el senyor Ramon ens donava els 

boc ins de les neules que li sor t ien 

esguerrades. To ts els nostres d inerons 

els de ixàvem a ca l 'adroguer: hi c o m -

pràvem bales, capsetes de sorpresa, p i 

lotes, o l ives, xoco la ta , pegado lça . . . El 

nost re d ispendi màx im eren els deu 

cènt ims. Aques ts éren els grans luxes 

de la nostra infantesa! 

No cai dir que al carrer de casa (i a 

to ta la Barcelona d'aquel l temps) només 

es sentía parlar la nostra l lengua. Hi 

havia, però , unes excepc ions : els gar-

laires que us sor t ien de tant en tan t , 

o fe r in t -vos la fél ic i tât i una salut a to ta 

prova si els compràveu els seus reméis 

màg ics . La seva xerrada era sempre en 

castel la. L'altra excepció era el mun ic i 

pal del barr i , el Sánchez c o m t o t h o m 

l 'anomenava. Hem de treballar de f e r m , 

o a l t rament ens exposem que , anys a 

venir , no ens passi a la inversa, i que pel 

carrer se 'ns senyal i : "Fíjate el Oller", 

o "mi ra el A r m e n g o l " . Déu no ho 
vu lgu i ! 
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LA FAUNA DELS PAÏSOS CATALANS 
per JOAQUIM GOSÀLBEZ I NOGUERA 

Introdúcelo 

L'estructuració f isiogràfica deis Països Catalans pre
senta tal diversi tat que es pot considerar que hi son 
représentais, com a mena de resum, to ts els factors 
ambientáis que es poden trobar a l'Europa occidental. 
Aquesta diversi tat es fa palesa a mesura que des dels 
cims del Pirineu es va descendint cap al sud. Els fac
tors c l imàt ics, que junt amb la naturalesa del sòl , 
condicionen la vegetació, van variant progressivament 
de manera que el ter r i tor i es pot subdividir en dues 
grans régions, una d'humida i una de seca. A la pri
mera, que compren fonamentalment el Pirineu, sol 
dominar el bosc dens. La segona compren el l i toral 
mediterrani i la zona que a partir de l 'alt iplà central 
s'estén cap a l'oest. La zona seca es troba sotmesa 
directament a la influencia del Mediterrani i la vege
tació hi és predominantment de t ipus xeròf i l . Val a 
dir que els vents mediterranis, en topar amb el mas-
sis del Montseny, les Guil leries i la Serralada Trans
versal , donen Hoc a una zona d'elevat index de plu-
viosi tat que és denominada dorsal pluviomètr ica, i 
que s'estén des de la serra de Cadi i el Puigmal fins 
al Montseny. Així , dones, dins la denominada Cata
lunya húmida resulten incloses les régions pirinenca 
i oriental húmida, corresponent aquesta úl t ima a l'a
rea afectada pel màxim de pluges de la dorsal. 

Aquests t rets f isiogràfics condicionen, junt amb els 
requeriments i les caractérist iques de cada espècie, 
el poblament faunístic dels Països Catalans. Tant 
l 'existència com la presencia de les especies que 
actualment viuen a les nostres contrades són el ré
sultat d'un procès evolut iu que al llarg del temps ha 
donai Hoc a l 'estructuració de les biocenosis tal com 
actualment es presenten ais nostres ul ls. Cada grup 
animai presenta uns t ipus de requeriments i, és més, 
dins de cada grup hi ha especies adaptades a viure 
en condicions ambientáis ben diferents i que coinci-
deixen amb les requerides per éléments d'altres 
grups. Això fa que en una biocenosi d'ambient àr id, 
les especies animais de mamifers, ocel ls, rèpt i ls, am-
f ibis, peixos i invertebrats puguin èsser molt dife
rents de les que, pertanyent al mateix grup animai, 
conformen una biocenosi d'ambient humit. Així ma
teix cal tenir en compte que les caractér ist iques par-
t iculars de cada grup animal fan que l 'ambient t ingui 
més o menys influencia en la seva distr ibució. Així , 
dins dels mamifers, no presenten els mateixos l imi
tants els grans que els peti ts mamifers. Els carnivors 
son menys condicionats a un habitat déterminât que 
els pet i ts insectívors i rosegadors. La gran mobi l i tat 

dels ocells els permet desplaçaments i migracions 
que els vertebrats terrestres no poden realitzar. En 
el cas dels rèpti ls i amfibis la temperatura i la humi-
tat son condicionants molt importants i es pot dir 
anàlogament de cadascun dels grups animais exis-
tents. Aixo fa que l 'exposició de la fauna dels Països 
Catalans sigui feta, en aquest cas, per grups, atenent 
les caractérist iques prôpies de les nostres terres. 

ELS MAMIFERS 

La fauna mastozoolôgica que habita als Països Ca
talans ve a ésser, a causa de la seva diversi tat, una 
mostra plenament representativa de la présent a la 
resta de la Península Ibérica. Dins del context ibèric 
val a dir que la fauna actual és el résultat de tô t una 
série de fenômens que hi han anat incidint al llarg 
del temps. Per una banda cal tenir en compte el feno-
men de les glaciacions que va ocasionar les grans 
migracions de la fauna a mesura que anaven variant 
les condicions cl imat iques. Algunes de les especies 
que actualment habiten en indrets part iculars cons-
t i tueixen poblacions, més o menys reduïdes, que han 
quedat com a test imoni de la presencia d'aquestes 
especies que antigament presentaven una major dis-
persió a la seva área de distr ibució. Un exemple re-

219 (J. Muntaner) 

Un dels grans mamífers més característics de les boscú-
ries denses és el porc senglar. Les traces abundants que 
deixa a térra evidencien la seva presencia. 
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220 221 
Arees faunistiques ais Paisos Catalans. 1: Alt Pirineu; 2: Distribució, ais Paisos Catalans, de la rata tal pera 
Regló oriental húmida; 3: Regió mediterránia. El nombre 4 el talpó de tartera i i I I I I i el talpó alpí iznz 
indica la localització deis ports de Beseit. 

presentatiu d'aquest fet ens l 'ofereix l 'almesquera. 
Aquesta espècie const i tueix una reliquia terciar ia que, 
a la Península, habita ais r ierols de les grans forma-
cions muntanyoses. Per altra banda cal pensar en 
l'arribada, una vegada iniciada la regressió de les con-
dicions fredes cap al nord després de la darrera gla-
ciació, de fauna que, procèdent de l'Europa or iental , 
va progressar fins a la Península i s'hi va installar. 
Un exemple d'aixô el const i tueix la fagina. Aquesta 
espècie es pot considerar relat ivament recent a Euro
pa ja que tan sols es troba als jaciments postglacials. 
La presencia de nombrosos fôssi ls als jaciments gla
cials de l 'Orient Mit jà indica que aquesta espècie 
probablement va colonitzar Europa provinent de l'est 
després de les glaciacions quaternàries (KÜRTER, 
1968). Per ú l t im cal tenir en compte la introducció 
d'espècies deguda a l 'home. El cas mes conegut és 
el de la rata traginera que, originària d'Àsia, va èsser 
in t rodui ra a Europa a la primera meitat del se-
gle XVIII. 

Pel que fa al poblament de mamifers que actual-
ment hi ha als Països Catalans, cal tenir en compte 
que no totes les especies teñen els mateixos reque-
r iments ambientáis i que Mur grau d'adaptació és 
di ferent. D'una banda hi ha especies que es troben 
molt lligades a un déterminât biôtop. Hi ha especies 
marcadament condicionades a viure en bosc dens i 
humit, algunes requereixen la presencia constant d'ai-

gua corrent, les subterrànies depenen d'una textura 
del soi mes o menys concreta, unes estan mes con
dicionades per la temperatura que altres, etc. D'altra 
banda hi ha espècies menys condicionades al medi 
fîsic i que presenten una gran àrea de dispersiô. Dins 
del primer grup es poden incloure els pet i ts mami
fers en gênerai, i dins del segon els carnivors. És per 
aixô que quan hom planteja l 'exposiciô dels résultats 
de t ipus faunîstic, pel que fa als mamifers, no es pot 
generalitzar parlant de mamifers del bosc caducifol i , 
0 del bosc mediterrani corn a unitats faunîstiques 
ja que, si bé hi ha espècies que son altament con
dicionades en la seva distr ibuciô pel medi, n'hi ha 
d'altres que presenten una distr ibuciô molt àmplia. 
És mes, fins i tôt es dôna moites vegades el cas d'es
pècies que durant els moments de repos viuen en un 
biôtop déterminât, que és el mateix que ut i l i tzen per 
a reproduir-se i, en canvi, cerquen l 'al imentaciô en un 
altre de caractérist iques ben di ferents. A ix i mateix 
hom troba espècies que durant l 'estiu viuen en un 
biôtop déterminât i a l 'hivern en un altre. Corn a exem
ple d'aixô tenim l'isard que passa l 'estiu als prats 
alpins, i durant l 'hivern arriba al l îmit amb el bosc de 
conîfers on cerca al iment. El porc senglar, la guineu, 
la llebre son propis de boscûries de muntanya mitjana 
1 terres mes baixes. No obstant aixô, se'ls pot trobar, 
durant l 'est iu, als boscos d'alta muntanya i als prats 
alpins. 

502 



161 

IESI 

222 ÍX. Ferrer; 

L'eriçô vulgar és un insectivor comü a les zones mes humi
des del pais. Als llocs mes secs, prop de la costa, és subs
titua per l'eriçô clar. 

Fets aquests plantejaments hom pot d istr ibuir els 
mamifers que habiten als Països Catalans peninsulars 
atenent els biòtops ocupats tal com es mostra a la 
taula. Cal tenir en compte que a partir d'un habitat 
que gaudeixi de les condicions mes òpt imes per a la 
espècie, individus d'aquesta ocupen biòtops que en 

alguns casos poden presentar característ iques ben 
di ferents de I'habitat ópt im. Aixó fa que de vegades 
la localització d'una especie en un indret determinat 
sigui merament esporádica. Dins de l'área de distr ibu-
ció general no tots els llocs on es presenta l'espécie 
ho fa amb la mateixa densitat. 

En conjunt, es poden considerar, a grans t rets , cinc 
grups d'espécies segons els seus requeriments am
bientáis. 1) Unes son estr ictament pir inenques; 2) al-
tres presenten distr ibució pirinenca pero descendei-
xen fins al Montseny i el Montnegre tot seguint la 
dorsal pluviométr ica; 3) n'hi ha que es poden con
siderar típicament mediterránies; 4) també es pot 
diferenciar un grup d'espécies ubiqüistes; i, per ú l t im, 
5) el grup de les que son marcadament antropófi les. 

Las especies d'ámbit estr ictament pirinenc son: 
l 'almesquera, la musaranya pirinenca d'aigua, l 'ermi-
ni , l ' isard, la rata talpera, el talpó de tartera i el talpó 
alpí (f ig. 221). Les que a mes de poblar el Pirineu des-
cendeixen, emparades per condicions cl imátiques 
adequades, cap a la r'egió mediterránia son: el talp, 
la musaranya menuda, la musaranya cua-quadrada, el 
l iró, el talpó roig, el talpó muntanyenc (figs. 223 i 224). 
Aquesta darrera especie és la menys estr icta i la seva 
distr ibució agafa un área mes amplia que arriba fins 
a la costa a la comarca de l'Empordá (fig. 224). Les 
especies que caracteritzen la regió mediterránia son: 
l 'erigó, la musaranya nana, la musaranya vulgar, el 
gat mesquer, el conill de bosc, el ratolí de camp, la 
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Ordre INSECT.VORS 

Famil ia Erinàcids 
Erigó vulgar (Erinaceus europaeus) • O O • • O • # 0 O - • 1.2.3 
Erigó ciar (Erinaceus algirus) • • o • • • • O • O — • 2 , 3 

Famil ia Tàlpids 
Almesquera (Galemys pyrenaicus) O O • • • . . 1 
Talp (Talpa europaea) O O O I O O ' O ' O - • 1 . 2 

Familia Sorícids 
Musaranya menuda (Sorex minutus) O O • O O • O — • 1 ,1 
Musaranya cua-quadrada (Sorex araneusj O O • O O • O — • 1,2 
Musaranya pir inenca d'aigua (Neomys fodiens) o O • • • . . — . 1 
Musaranya medi terrània d'aigua (Neomys anomalus) • O O • • • • — • • 2,3 
Musaranya nana (Suncus etruscus) • O O • • • • O • O - • 2,3 
Musaranya vulgar (Crocidura russula) • O O • • • • O • O — 2 , 3 

Ordre OUIRÒPTERS 

Inclou eis rats penats 

Superordre CARNIVORS 

Ordre FISSIPEDS 

Famil ia Cànids 
Guineu (Vulpes vulpes) 

Famil ia Mustèlids 
Marta (Martes martes) 
Fagina (Martes foina) 
Ermini (Mustela erminea) 
Moste la (Mustela nivalis) 
Turó (Mustela putorius) 
Toixó (Meles meles) 
Llúdriga (Lutra lutra) 

Famil ia Vivèrrids 
Gat mesquer (Genetta genetta) 

Famil ia Fèlids 
Gat salvatge (Felis silvestris) 

O O O O O O O O Í O - 1 ,2 ,3 

• O • • • • O - - . . 1 

• o o • • • o o o o - - 1 < 2 ' 3 

o • • o 1 

O O O O O O O O I O - 1-2,3 
' O O ' ' O O O I O - . 1 , 2 , 3 

• O O • • O O • • O - . 1 , 2 , 3 

• O O • • • 1,2,3 

O O 

O O 

o o • 

• o o 

2,3 

2,3 

Ordre ARTIODACTILS 

Famil ia Súids 
Porc senglar (Sus scrofa) 

Famil ia Bóvids 
Isard (Rupicapra rupicapra) 
Cabra salvatge (Capra hispánica) 

O O O * O • O O - 1-2,3 

o • • • o - • - • 1 
• O • 4 
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Ordre LAGOMORFS 

Familia Lepôrids 
Liebre (Lepus europaeus) 
Coni l l de bosc (Oryctolagus cuniculus) 

Ordre ROSEGADORS 

O O O O O O O O 0 O 
• o o • • o o o * o 

1,2,3 

2,3 

Famil ia Esciúrids 
Esquirol (Sciurus vulgaris) 

Famil ia Muscardínids 
Rata cel larda (Eliomys querclnus) 
Liró (Glis glis) 

0 0 0 0 0 * 0 - • 1 ' * - 3 

0 0 0 0 0 * 0 0 0 - • 1 2 ' 3 

O O - O » - . 1,2 

Famil ia Múrids 
Ratolí boscá (Apodemus sylvaticus) 
Rata (Rattus rattus) 
Rata t raginera (Rattus norvegicus) 
Ratolí domést ic (Mus musculus) (comensal) 
Ratolí de camp (Mus spretus) 
Talpó roig (Clethrionomys glareolus) 
Rata talpera (Arvícola terrestris) 
Rata d'aigua (Arvícola sapidus) 
Talpó vulgar (Pitymys duodecimcostatus) 
Talpó de tar tera (Microtus nlvalis) 
Talpó alpí (Microtus arvalis) 
Talpó muntanyenc (Microtus agrestis) 

0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 
• o o 
o o o o 
o o o o 
. . o • • • • o * o 
o o • • 
o o - t 
• o o -
. . o • 
o o • • 
o o • • o 
o o o • o * o o 

• -

1,2,3 
1,2,3 
1,2,3 
1,2,3 
1,2,3 
1,2 
1 
1,2,3 

2,3 
1 
1 
1,2,3 

Relacio dels mami fers l levat dels rats penats i l lur ubicacic-
als Pa'isos Catalans peninsulars, segons biôtops mes ca
ractér isées. A m b un cercle (O) s' indica presèneia; amb 
un punt ( • ) , s ' indica el b iôtop mes representat iu o f ré
quentât per l 'espècie. Els te rmes que fan re fe renda a 
abundància (—) deuen ésser considerats amb caire re lat iu . 
Els nombres indiquen local i tzaciô, en sent i t mol t ampl i , de 
l 'espècie al te r r i to r i t ractât , segons la f ig . 220. 

rata d'aigua i el talpó vulgar. Aqüestes especies, si 
bé son t ípicament mediterránies, s'endinsen tímida-
ment en biótops de muntanya mitjana pero sense 
arribar a colonitzar-los totalment. Potser la que té 
mes capacitat de penetració cap a biótops alt imontans 
és la rata d'aigua, ja que el seu requeriment fona-
mental és la presencia de corrents d'aigua. El grup 
mes nombrós d'espécies el formen aquelles que no 
presenten unes necessitats ambientáis gaire estric-
tes. Son especies que, si bé teñen preferencia per 

algún biótop mes o menys concret, el pet i t grau de 
condicionament que presenten els permet d'ésser 
presents gairebé a tot el ter r i tor i tractat, d isminuint 
en densitat a mesura que l'hábitat es fa mes hosti l 
respecte a l 'óptim de l 'espécie en cada cas concret. 
Aquest grup es pot considerar que és format per les 
següents especies: l 'erigó vulgar, la musaranya me-
diterránia d'aigua, que es fan molt rars al Pirineu 
sense arribar a I'alta muntanya; la guineu, la fagina, 
el turó i la l iebre, es poden considerar com a estivals 
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225 (X. Ferrer) 

Un grup de cabres salvatges ais Ports de Beseit, on son 
abundants. Aqüestes muntanyes constitueixen actualment 
un reducte d'aquesta especie dins els Pa'isos Catalans. 

els Països Catalans, reclosa als ports de Beseit. 
Cal dir encara que la fauna de mamifers dels Paï

sos Catalans ha sofert perdues molt importants per 
acciô de l 'home, que en els temps historiés modems 
ha fe t desaparèixer les darreres feres péri l loses per 
a ell i sobretot per al bestiar, i també la majoria dels 
grans f i tôfags objecte de la caça major. 

Espècies desaparegudes als Països Catalans 
en temps modems 

Data probable 
d'ext inciô 

Ós (Ursus arctos) . . . . 
Llop (Canis lupus) . . . . 
Linx (Lynx pardina) . . . 
Cérvol (Cervus elaphus) . . 
Daina (Dama dama) . . . 
Cabirol (Capreolus capreo-

lus) segles XV-XVI 

segle XX 
darreria del segle XIX 
segle XX 
segle XVIII 
segle X\/I l 

a I'alta muntanya ja que durant l 'hivern freqüenten 
les zones baixes; el toixó i el porc senglar t ip icament 
de bosc, pero que van a cercar l 'al iment als conreus; 
l 'esquirol, present als boscs de conifères i la rata ce-
llarda i el ratol i boscà que pràct icament es troben 
arreu. Finalment, cal esmentar les espècies antro
pôfi les. Les dues fonamentals son la rata traginera i 
el ratol i domestic. La seva distr ibució va Migada a la 
presencia de l 'home. A les terres baixes poden colo-
nitzar els conreus, corn és el cas de la rata traginera 
que arriba a const i tuir grans flagells i ocasiona des-
gasts considerables a l 'agricultura. Aqüestes espè
cies antropôfi les, a mesura que es passa de la regió 
mediterrània al Pirineu es van fent cada vegada mes 
antropôfi les i arriban a quedar confinades als habita
cles humans. De fet , hi ha d'altres espècies que en 
colonitzar les zones altes ho fan, en part, aprofitant 
la presencia de l 'home. La rata cellarda i el l iró son 
espècies que, al Pirineu, es troben sovint a les bor
des o en llocs habitats. La musaranya vulgar, especie 
marcadament mediterrània, es troba a la Vall d'Aran 
dins les quadres del bestiar. De fet , hi ha pet i tes 
migracions locals en el sent i t que quan arriba el f red 
i la neu algunes de les espècies pirinenques cerquen 
la presencia de l'home que els ofereix al iment i refugi 
durant aquesta época. 

Finalment, cal dir que hi ha espècies que o bé son 
encara mal conegudes o bé son molt localitzades. 
Dins les pr imeres horn pot incloure el gat salvatge, 
perqué els coneixements que hom posseeix sobre la 
seva distr ibució son molt vagues, en part perqué de 
vegades hi ha qui confon els autèntics représentants 
de l'espècie amb gats domestics assi lvestrats, I la 
rata, especie mes camperola i de bosc que la rata 
traginera, perô que va essent desplaçada progressi
vement per aquesta. Dins els segons hi ha la marta, 
que es pot dir que resta confinada a determinats hos
cos pirinencs i la cabra salvatge, que es troba, dins 

Alguns intents fets darrerament per reintroduir cér-
vols i daines en els ecosistemes actuáis, mol t alté
rais i humanitzats, no han donat gaire bon résultat. 
De fet , no té sent i t intentar reintroduir espècies en 
un déterminât indret pensant que abans hi havien 
exist i t . L'evolució dels sistemes naturals fa que una 
vegada s'ha ext ingi t una especie i restablert un nou 
equi l ibr i la nova introducció d'aquesta pugui arribar 
a ésser mes perjudicial que beneficiosa. En l'actuali-
tat, reintroduir cérvols, daines o cabirols al Montseny, 
per exemple, podria produir una a l te rado considera
ble en determinats t ipus de bosc. 

ELS AMFIBIS I RÈPTILS (*) 

La situació dels Països Catalans al Ilevant ibèric 
és part icularment intéressant per la fauna de rèpt i ls 
i amfibis. La Penînsula Ibèrica és un pont molt clar 
entre les faunes d'Afr ica i d'Europa i una de les ré
gions on la confluència és mes patent és la Mevantina. 
Una frontera biogeogràfica no és una l inia, sino una 
faixa mes o menys amplia segons la brusquedat en 
el canvi de les condicions écologiques, i en aquest 
cas la superposició de formes africanes i formes euro-
pees és prou extensa. 

La capacitat de dispersió en els amfibis i rèpt i ls és 
relat ivament baixa. Animais molt Iligats a un micro
cl ima définit , poden trobar sovint obstacles geogrà-
f ics, i d'aixô en rèsulten distr ibucions sovint discon
t inues (acantonament a les zones humides: t r i tons, 
o a zones de muntanya: escurçons), producte d'un 
desplaçament lent i l imitât , que no permet ocupar 
molts biotops igualment favorables. 

La conseqùència d'aquests fets és que aquesta fau
na és molt diversa als Països Catalans peninsulars, i 
varia notablement de nord a sud, d'acord amb el paper 

(*) A r t i c le real i tzat per M. Victoria Vives-Balmana. 
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226 
Les zones herpetológiques dels Paisos Catalans: 1. Piri-
neu; 2. Pre-pirineu; 3. Muntanyes pre-litorals i meridio
nals; 4. Litoral mediterrani. Les fletxes indiquen les vies 
de pas i de migració. 

227 CX. Ferrer) 

Aquest amfibi, el tritò pirinenc, és una de les espècies en
démiques mes représentatives de la nostra fauna. Es troba 
localitzat als rierols d'algues fredes del Pirineu. 

de pas que la regió acompleix. Per l'anàlisi de la dis-
tr ibució actual cal tenir en compte no solament els 
condicionants actuáis de relleu geogràfic i c l ima, sino 
també els factors del passât, a mes de l'acció huma
na. Cal, dones, considerar el punt d'origen de cada 
forma i el seu recorregut fins a l'àrea que avui ocupa. 

Les especies trobades son mes de 40 (unes 15 
d'amfibis i mes de 30 de répti ls) i en una analisi de 
la seva distr ibució i origen poden constituir-se els 
grups següents: 

1. Formes de distr ibució general: son les espe
cies que ocupen quasi tota la regió catalana i valen
ciana; molt eurioiques, només fugen de les zones 
mes extremades (com ara Taita muntanya) i en ge
neral son especies euroasiàtiques de distr ibució re-
lat ivament extensa o especies mes o menys estric-
tament ibériques adaptades a la Península. 

2. Formes de les zones humides i de la part sep
tentr ional : acantonades a zones humides, o a zones 
de muntanya, ocupen una área de superf icie variable, 
al nord deis Paisos Catalans; son formes d'origen 
europeu, amb erees molt extenses cap al nord d'Eu-
ropa, o bé son formes reliquia d'época glacial. 

3. Formes de les zones mes arides i de la part 
meridional: son les que viuen a les comarques mes 
arides de la Catalunya seca i al País Valencia, fora 
de les muntanyes; corresponen a especies d'origen 
nord-africà-ibèric, o bé Gircummediterrànies, i son 
partícularment abundants al l i toral i cap al sud. 

D'aquesta manera els Paisos Catalans queden di-
vídits en subregions d'acord amb la categoría de les 
especies que hi viuen i la diversi tat que ofereixen. 

1. Zona pirinenca: I 'altitud és el factor détermi
nant del quai depenen uns canvis peculiars de tem
peratura, insolació, humitat, etc., a part de la cober
tura temporal de neu. Les especies que hi viuen son 
adaptades especialment a condicions molt dures —en
démiques: el t r i tó pir inenc i la sargantana (Lacerta 
mont íco la)— o bé prôpies de les zones mes fredes 
del continent, que en avançar cap al sud ascendeixen 
les muntanyes a f i de mantenir les condicions éco
logiques que necessiten la sargantana (Lacerta viví
para), la serp verda i groga; s'hi fan mes rares o 
absents les especies mes cosmopoli tes que s'adap-
ten a molts medís perô no als mes extremáis: la 
granota verda i la serp verda. 

2. Zona pre-pirinenca: hi coincideixen formes de 
procedencia septentrional amb formes d'origen neta-
ment meridional, prôpies de la Península Ibérica, i 
formen una t rans ido , en la quai les especies nordi
ques es refugien als llocs mes frescals i humits i les 
formes del sud viuen als vessants mes càlids; és una 
de les zones mes complexes i intéressants precisa-
ment per aquesta superposició de formes d'orígens 
di ferents els escurçons (Vipera aspis i Vípera latas-
t i ) ; les granotes (Rana temporaria i Rana r id ibunda); 
les sargantanes corrents (Podareis mural is, Podareis 
hispánica), entre altres. 

3. Muntanyes meridionals: inclourien totes les ser-
ralades al sud del nivell pirinenc i pre-pirinenc; molt 
intéressants, perqué algunes de les especies de les 
zones anter iorment esmentades es desplacen cap al 
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Urodels (Tr i tons) 

Salamandra (Salamandra salamandra) O • O . Tri tó pir inenc (Euproctus asper) o O + O 
Tri tó comú o verd (Triturus marmoratus) O © 0 O O 
Tri tó (Triturus heiveticus) o O 0 • O • 

Tri tó (Pleurodeles waltl) • • • • O o • 

Anurs (Gripaus i granotes) 
Reineta (Hyla arbórea) o o 
Reineta (Hyla meridionalis) • o © • 

Gripau (Discoglossus pictus) • • o o 
Gripau l levador (Alytes obstetricans) o o © © + 
Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) . O o + O 
Gripau (Pelodytes punctatus) o o 0 o 
Gripau comú (Bufo bufo) o o • • • 0 • • 

Gripau corredor (Bufo calamita) o o © © o 
Granota verda (Rana ridibunda) • . • © © © • 
Granota roja (Rana temporaria) o o o • • • 0 

RÉPTILS 

Ouelonis (Tortugues) 
Tortugues (Testudo sp.) + 
Tortuga d'aigua (Emys orbicularis) + • 0 • • 

Tortuga d'aigua (Mauremys caspica) • • • o + o • • 

Sauris (Sargantanes i l langardaixos) 
Dragó (Tárentela mauritanica) • o o © O O 
Dragó (Hemídactylus tureleus) • • • o • O 
Sargantana (Podareis muralls) o 0 o o • o 
Sargantana (Podareis hispánica) • o Q • © o 
Sargantana (Lacerta agilis) + + • 

Sargantana (Lacerta vivípara) + • • 

Sargantana (Lacerta montícola) o • • • • 

Llangardaix comú (Lacerta lepida) o © • © 
Llangardaix verd (Lacerta viridis) o 0 O + 
— (Acanthodactylus erythrurus) • o O o 
Sargantana (Psammodromus algirus) • o • o o 
Sargantana (Psammodromus hispanicus) 0 o o 
— (Chalcides chalcides) o o o • • • 

— (Chalcides bedriagai) • + o • • 

Vidr io l , Ll iseta (Anguis fragilis) o • © o • • 

Ofidis (Serps) 
Serp verda i groga (Coluber viridiflavus) o o • • • 

— (Coluber hippocrepis) • 0 o 
Serp verda (Malpolon monspessulanus) o • • © 
— (Coronelía girondica) o Q © • 

— (Coronelía austríaca) o o O + • 

Serp d'aigua (Natrix maura) • • • o • 
Serp d'aigua (Natrix natrix) o Q o • O 
Serp blanca (Elaphe scalaris) o © o o • 

— (Elaphe longissima) + + 
Escurgó (Vípera aspis) o o o • 

Escurgó (Vípera latasti) © o • 

• Abu ndant; © f requent ; o escás; + rar. 
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sud resseguint aqüestes serralades, on les condicions 
es mantenen acceptables per el les; així, el v idr io l , 
Chalcides chalcides, Coronella austriaca o fins i to t 
la salamandra. La pervivència d'aquestes formes es 
fa més rara a les serres valencianes, per bé que con
tinua parcialment cap a l ' interior de la Península. 

4. Zona de clima mar i t imi en aquesta hom observa 
una gradació latitudinal de les condicions cl imat iques, 
però amb una aridesa més marcada a les comarques 
inter iors d'idèntica lat i tud. S'hi t roben les especies 
circummediterrànies (els dragons), ibériques meri-
dionals (Psammodromus hispanicus) o nord-africana-
ibèriques. És la via per la quai ascendeixen cap al 
nord especies d'aquest darrer grup (Acanthodactylus 
erythrurus) a favor de la garriga i l'alzinar. Es fan 
présents Blanus cinereus, Coluber hippocrepis, la serp 
verda, etc., pròpies de llocs més secs, i la diversi tat 
disminueix respecte a les zones humides. 

5. Zona continental: és la zona de la plana inte
rior, amb aridesa i sait tèrmic marcats, on també 
disminueix la diversi tat de la fauna (corn a les zones 
molt seques o molt f redes) , i perviuen especies re-
sistents o eurioiques el gripau cornu, la granota ver
da, aprofitant qualsevol taca d'aigua; la sargantana 
(Podareis hispánica), la serp verda i a l t res. 

El résultat és una clara gradació de nord a sur; 
desaparició de formes euroasiàtiques i subst i tució 
per especies équivalents ibériques o nord-africanes, 
i també, menys patent, una variació d'est a oest, amb 
desaparició de formes mediterrànies i aparició d'es-
pècies més continentals. 

Les vies per les quals han circulât aqüestes espe
cies per arribar a la seva distr ibució actual son po-
ques i venen molt determinades pel relleu i les va-
riacions del c l ima, recents o antigües. D'altra banda, 
en el cas de les tortugues terrestres, o encara més 
de les tortugues d'aigua dolca (Mauremys caspica o 
Emys orb icular is) , l 'home és responsable de la seva 
absèneia a molts biòtops poblats encara per elles en 
temps prehistòr ics. 

228 (X. Ferrer) 

Sargantana ibérica comuna (Podareis hispánica). És la sar
gantana més freqüent al nostre país. És molt difícil de 
diferenciar-la de la P. muralis que habita a les contrades 
septentrionals deis Paisos Catalans. 

229 (J. Gosàlbez) 

El gripau, amfibi molt comú de distribució amplia. Viu en 
habitáis de caracteristiques molt diverses. Té costums 
crepusculars i nocturns. 

Les especies europees han arribat peí Pirineu. 
Aquest oposa una barrera al pas, pero la faixa costa
nera permet que molts animáis l'hagin travessat. A l -
tres aprofitaren les valls transversals i algunes no 
han trobat dif icultat a escendir per la muntanya, per
qué aquesta els ofereix biótops prou adients per es
pecies de llocs freds. Les formes d'origen «septen
tr ional» l'escurcó (Vipera aspis) , el llangardaix verd, 
el t r i tó (Tríturus helvet icus) , per tant, travessen fáci l -
ment i a partir del Pirineu viuen a zones muntanyoses 
(Pirineu, Pre-pirineu, les Guil leries, Montseny, fóra 
una línia de pas, que podria continuar a Prades i al
tres serralades merid ionals) . L'Ebre és un segon lí-
mit , menys eficag que el Pirineu, pero act iu, que atu
ra en cert grau diverses especies. Cal teñir, pero, en 
compte, que l'Ebre coincideix amb un canvi c l imát ic 
¡mportant, amb augment d'aridesa i de temperatura en 
direcció sud. 

Les especies d'origen «meridional» (Vipera latast i , 
Lacerta lepida, Pleurodeles wal t l ) ascendeixen cap al 
nord paraMelament al descens cap al sud de les for
mes septentr ionals. Evidentment per aqüestes el camí 
és l i toral , cercant condicions d'humitat més baixa i 
superior temperatura. En pujar per la faixa de la costa, 
algunes s'aturen a l'Ebre i altres el travessen en for
ma més o menys massiva. Les que segueixen cap al 
nord travessen el Pirineu només per Test (les Cor-
beres) ja que la serralada els resulta una barrera 
molt poderosa. 

Es pot, dones, postular un doble origen per a la 
fauna d'amfibis i répti ls deis Paisos Catalans: formes 
que procedeixen del continent euroasiátic i avancen 
cap al sud, seguint les cadenes muntanyoses de la 
part occidental, i formes nord-africanes o sud-ibéri-
ques que ascendeixen cap al nord per la banda cos
tanera oriental. La zona de superposició d'ambdues 
faunes és d'amplitud variable i depén de la imbrica-
ció de biótops mediterranis més secs i cálids i bió
tops muntanyenes o continentals més humits i fres-
cals. 
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ELS PEIXOS (*) 

Tractar de desll igar la fauna de peixos dels Paì'sos 
Catalans de la resta de la Península Ibèrica, o fins i 
tot de la fauna sud-europea, és, avui dia, més aviat 
complicat, ja que les fronteres l inguist iques i histori
ques mai no han estât els l ímits naturals de distr ibu-
ció de les especies, i un tractament d'aquest t ipus 
fa que algunes de les conques f luvials quedin frag-
mentades (cas del r iu Ebre). D'altra banda, els l ímits 
de distr íbució geogràfica d'algunes especies no són 
encara prou coneguts per a tenir una cert i tud abso
luta de Mur presencia a indrets molt determinats. 

Abans de tractar de forma general els peixos dels 
Països Catalans, cal precisar que potser la fauna del 
Rosselló hauria d'esser considerada de manera dife-
rent de la fauna que habita a la Península, ja que té 
¡ncorporats éléments t íp icament europeus com: Pho-
xinus phoxinus, Cottus gobio i Perca f luviat i l l is , al-
guns al l ímit infer ior de llur distr íbució geogràfica. 

La fauna de peixos dels Països Catalans és, en re-
lació a la resta d'Europa, molt més pobra en nombre 
d'espècies a causa, entre d'altres factors, de la pre
sencia de barreres geogràfiques, com el Pirineu, que 
han impedi i el pas de la fauna nord-europea a la Pe
nínsula Ibèrica. D'altra banda, la manca d'una xarxa 
de rius cabaiosos ha pogut èsser també causa de la 
baixa díversítat d'espècies a les nostres aigües con
t i n e n t a l . Generes t ípicament europeus com: Thyma-

llus, sp., Coregonus sp., Scardinius sp., Perca sp., A l -
burnus sp., Telestes sp., Idus sp., entre d'al tres, no 
són representats a la Penfnsula Ibèrica. Però, la fauna 
de la Penfnsula és, en general, de gran interès, ja que 
per raons de I'ai'llament sofert han aparegut espècies 
di ferents de les europees, que li han donat una certa 
Originalität. 

230 
Distribuciô de les espècies endémiques de la Peninsula Ibè-
rica: Families Cipriniàs I I I I I I /' Ciprinodôntids • 

231 (F. J. de Sostoa) 

Rabosa de riu. Mesura 10 cm. de longitud. 

Hi ha tota una série de factors ambientáis que con
dicionen la presencia de les diverses espècies de 
peixos i que fa que les unes puguin viure en deter
minats indrets i que manquin en d'altres. La sal ini tat, 
la temperatura i l 'oxigenació de les aigües són fac
tors determinants per a moites espècies; també ho 
són, entre altres, la intensitat del corrent d'aigua, el 
t ipus de fons i la profundítat de la massa d'aigua. 

Conseqüentment horn troba una composició faunís-
tica di ferent entre I'alta muntanya i les parts mitjana ¡ 
baixa dels r ius, on l'escàs pendent del terreny fa que 
les aigües siguin de més lent i tud i, d'altra banda, 
menys oxigenades. 

Partint d'un cr i ter i alt i tudinal horn pot considerar 
di ferents unitats ambientáis dins les aigües continen
tals. En primer Hoc horn pot considerar l 'ambient for
mat pels cursos de rius d'alta muntanya, on les ai
gües són fredes, oxigenades, el corrent és for t i els 
fons són generalment de pedra. En aquests indrets és, 
potser, on la fauna de peixos és més pobra en nombre 
d'espècies, a causa de les dif íci ls condicions ambien
táis. És l'habitat t ipie de les t ru i tes i el cavilat, espe
cie d'origen europeu que al sud del Pirineu és molt 
ocasional, pràcticament només ha estât citada a la 
Valí d 'Aran. Els peixos que habiten a Taita muntanya 
han hagut de desenvolupar di ferents estratégies per 
tal d'adaptar-se a aquesta zona, on les condicions de 
vida són molt di f íci ls durant quasi tot l'any. En llocs 
on el corrent no és tan for t , es troben també d'altres 
especies: Cobit is taenia i Noemacheilus barbatulus. 

Els llacs d'alta muntanya, no exactament homolo-
gables al curs alt dels rius, són els més pobres; al-
guns tan sois són poblats per t ru i tes, i a les contra-
des pir inenques de Taita Cerdanya, Capcir i Confient, 
pel barb roig, o per totes dues especies alhora. 

Aigües més avail, on el pendent és menys pronun-
ciat, es troba el curs mit jà dels r ius, zona on les ai-

(*) A r t i c le real i tzat per Adolf de Sostoa. 

510 



169 

gües son mes calmades, la temperatura mes elevada 
i comenga a augmentar progressivament la fondária; 
els fons son sorrencs o de pedrés i apareix una vege
t a d o submergida poc o molt important; la implantado 
d'aquesta vegetació és de gran importancia per tal d'a-
favorir la f ixació de postes. En aquesta zona del r iu 
viuen un nombre considerable d'espécies, principal-
ment ciprínids, en comptes deis salmónids que son 
els pobladors del curs alt. Ara bé, aixó no impedeix 
que a la zona de contacte entre les dues regions del 
r iu es puguin trobar tant ciprínids com salmónids. Les 
especies mes comunes a la zona mitjana deis rius 
son: els barbs, les bagres, les madri l les i les anguiles. 

Les Macunes de les zones d'alt i tuds mit janes, i els 
embassaments son indrets on habiten di ferents espe
cies autóctones com: la rabosa de r iu , els barbs i la 
bagra, pero també es poden trobar d'altres especies 
introduídes, algunes des de fa molt de temps, com 
la carpa, altres de mes recents com el Ilucí i la perca 
americana. La introducció d'espécies depredadores a 
les nostres aigües, en comptes d'enriquir- les, ha es-
devingut un flagell per a la fauna autóctona. 

232 (F. J. de Sostoa) 

Espinos. Mesura 5 cm. de longitud. 

(F. J. de Sostoa) 

Madrllla. Mesura 25 cm. de longitud. 

mugíl ids i I'águila de r iu, però també hi ha especies 
estenohalines,, que no resisteixen aigües d'un grau 
élevât de sal ini tat, com el Mobarro i la pelaia. 

En s intesi , la fauna deis Països Catalans és, en rela-
ció a la de la resta de la Península, molt diversif icada. 
Tenim représentants d'alta muntanya com: la f ru i ta 
comuna i Phoxinus phoxinus. La zona mitjana dels 
r ius, encara que no tan ben diversif icada, en espe
cies, com la resta d'Europa, té com a représentants 
autòctons: els barbs, les bagres i les madri l les. Les 
Macunes continentals ( incomunicades amb la mar) i 
els embassaments son poblats, mes que res, per les 
mateixes especies que habiten el curs mit jà i baix 
del r iu, però, enriquides, de vegades, amb altres 
peixos com la rabosa de r iu, entre d'al tres. La fauna 
del curs baix del r iu és, de fet , formada tant per 
especies pobladores del curs mit jà, com per repré
sentants de les zones d'estuari , que arriben a colo-
nitzar aquesta zona; de vegades dif íci l de definir. 
Finalment, a les Macunes l i torals, desembocadures de 
rius i aiguamolls, en general, hom troba tota una colla 
d'espécies provinents, les unes del curs baix del r iu, 
les altres de les aigües marines. 

Un altre ambient és el format peí curs baix del r iu , 
on els fons ja son fangosos, el corrent es fa mes pau-
sat, l'aigua és temperada i carregada de gran quan-
t i ta t de materia orgánica. Hi sol exist i r vegetació 
emergida i submergida. En aquesta zona es troben 
algunes de les especies del curs mit jà, com la bagra 
i la madri l la, pero de fet és l'habitat t ip ie de les car
pes i l 'anguila, especies adaptades a les aigües amb 
força materia orgánica. Aquesta zona és lloc d'estada 
i de pas de les. Misses (que fan migracions des de 
la mar o l 'estuari f ins a aquest t ram del r iu ) . 

Finalment, resten els estuaris dels rius i les Ma
cunes l i torals, així com les zones d'aiguamolls pro-
pers a la mar. Son llocs d' intersecció entre les aigües 
dolces i les aigües marines. La barreja d'aigües afa-
voreix la penetració d'espécies marines, sia com a 
Hoc de pas de les migracions aigües amunt, sia per 
a aprofitar la gran quantitat d'al iment que hi ha. Les 
especies que viuen en aquests indrets son adaptades 
a les aigües salobres i segons el grau d'adaptació 
poden ésser especies eurihal ines, que son les mes 
adaptades, com el far tet , el samaruc, l 'anguila, els 

234 (F. J. de Sostoa) 

Fartet. Mesura 4 cm. de longitud. 
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PRINCIPALS PEIXOS DELS PAISOS CATALANS 
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Famil ia Acipensèrids 
Esturi ó (Aci penser sfurio) • • • 
Famil ia Angui l l ids 
Angui la (Anguilla anguilla) • • • • • • 
Famil ia A ter ín ids 
Peix sense sang. Jovell (Atherina mochon) • • • • • • • 
Peix sense sang (Atherina hepsetus) • • • • • • • 

• • • 

Famil ia Blénnids 
Rabosa de r iu (Blennius fluviatilis) • • • • • • • • • • • • • • • • 

Famil ia Centrárquids 
Perca americana, Black-bass (Mlcropterus salmoi- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

des) 
Peix sol (Lepomis gibbosus) • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Famil ia Ciprinodóntids 
Fartet (Aphanius iberus) • • • • • • • • • • 
Sámame (Valencia hispánica) • • • • • • • • • • 

Famil ia Cobítids 
— (Cobitis taenia) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
— (Noemacheilus barbatulus) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Famil ia Cóttids 
Cavi lat (Cottus gobio) • • • • • • • • • • • 

Famil ia Ciprínids 
Barb (Barbus barbus bocagei) • • • • • • • • • • • • • . . . . . . 
Barb de muntanya (Barbus meridionalis graellsi) • • • • • • • • • • • • • 
Carpa (Carassius carassius) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Carpa (Cyprinus carpió) • • • • • • • • • • 
Madri l les (Chondrostoma toxostoma) • • • • • • • • • • • • • • • • 
Gobi (Gobio gobio) • • • • • - • • • • • • • • • • • • • 
Bagra (Leuciscus cephalus cabeda) • • • • • • • • • • • • • 
Barb roig (Phoxinus phoxinus) • • • • • • • • • • • • • • • 
— (Rutilus rutilus) • • • • • • • • • • • • • • 
Gardí (Scardinius erythrophthalmus) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tenca (Tinca tinca) • • • • • • • • • • • • • 

Famil ia Esócids 
Lluci (Esox lucius) • • • • • • . • • • • - • • • • • • • • 

Famil ia Gasterostéids 
Espinos, Peix de Sant Pere (Gasterosteus aculeatus) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Famil ia Gòbids 
Cabot (Pomatoschistus microps) • • • 
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Famil ia Mugilids 
Cap-gros, Ll isera l lobarrera (Mugil cephalus) • 
Llissa morruda (Oedalechilus labeo) # 
Galta-roig ('/./'za aurata) • 
Llissa, Ll issera (Chelon labrosus) % 
Llissa, Ll issera fL/za saliens) • 

• • • 
• - • • • • • • • 

Famil ia Petromizòntids 
Llampresa de r iu (Lampetra fluviatilis) • • • • • • < 

Famil ia Peuronèct ids 

Pelaia (Platichthys flesus flesus) • • • • • i 

Famil ia Pecilids 

Gambusia (Gambusia affinis holbroocki) • • • . . . , 

Famil ia Salmònids 
Truita comuna, Truita de r iu (Salmo trutta farlo) • • • • • • 
Truita are-iris (Salmo gairdneri) - • • • • • • • • • • • • 
Truita de r ieroi (Salvellnus fontinalis) • • • • • • • • • • • • • Famil ia Serrànids 

Llobarro (Dicentrarchus labrax) • • • 

Famil ia Singnàtids 

Águi la de r iu (Syngnathus abaster) • • • • • • • • • 

ELS OCELLS (*) 

Si examinem els ocells que viuen a les terres cata
lanes ens adonarem d'un t re t sobresort int : la seva 
gran varietat. Hom ha contrôlât tres-centes noranta-
sis espècies, de les quais dues-centes v int són nidi-
f icants i una seixantena accidenta's; és a dir, que 
els Pa'fsos Catalans compten amb tres-centes trenta 
espècies que d'una manera mes o menys regular 
viuen o viatgen acf en alguna època de l'any. A Euro
pa es pot considerar que les espècies basiques són 
470, això significa que dins un ter r i tor i pet i t com és 
ara els Països Catalans ( l ' 1 , 2 % de l 'extensió d'Eu
ropa) existeix una gran diversi tat (el 70 % de les 
espècies regulars europees). 

Aquest poblament és contrôlât i modif icat, i en 
part originat, per una sèrie de factors que bàsica-
ment són el paisatge vegetai, la si tuació geogràfica 
i orogràfica i també el cl ima i l 'home. 

L'elevat grau d'humanització de les terres catalanes 
és un factor que ha incidit directament i indirecta 
sobre els ocells. La caça, especialment intensa al 
Rosselló i al País Valencia, ha estât la causa d'un bon 
nombre de desaparicions d'ocells; el f rancol i (Fran-
colinus francolinus) n'es un bon exemple. Alhora, la 
transformació d'àrees salvatges en terres de conreu 
ha modificat rest ructura de les poblacions d'ocells, 
de que s'han ressenti t les espècies mes especialit-
zades i també les que demanen grans ter r i tor is ver
ges, com és ara les rapinyaires, comparat ivament 
molt mes abundants a la resta de la Península Ibérica. 
Malgrat aixô, dues espècies, l 'esparver (Accipi ter 
nisus) i l'astor (Accipi ter gent i l i s ) , mantenen den-
sitats força importants. A les humanitzades comar
ques centrais del Principat es calcula una població 

(*) Ar t i c le real l tzat per Xavier Ferrer i Parareda. 
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indìgena de 100 i 100-150 parelles respectivament. 
Però l'accio de l'home pot ser reversiva, tal com s'ha 
esdevingut amb el vol tor (Gyps fulvus) on el prove'i-
ment regular de carronya en dos canyets, un al Mont-
sec i l 'altre als Ports de Beseit, ha conduit a l'incré
ment espectacular de les parelles reproductores i del 
total de la població. 

Dintre dels factors de poblament, el c l ima és im
portant, no per eli mateix, sino com a directe respon
sable de l 'élément al imentar i . Els ocells estan capa-
citats per a resist ir el f red sempre que no els man-
qui l 'al iment. Els insectîvors són els que pateixen 
més el factor c l imàt ic ja que les espècies granivores 
u omnivores poden amb més faci l i tât procurar-se ali
ment durant la tardor i l 'hivern (les baies hi juguen 
un paper fonamental ) . Un exemple de la influència del 
cl ima sobre els insectîvors el presenta el bitxac. Dins 
el Penedès, en un recorregut lineai de 16 km, P. Mes
tre contrôla, a la primavera de 1970, 25 parelles nidifi-
cants. El 27 de desembre es produi una forta nevada 
amb descensos importants de temperatura que van 
reduir la xi fra a solament 5 parelles a la primavera 
de 1971. Simi larment ho comprova amb el fa l lami 
capnegre i amb la tallareta cuallarga. 

235 (J. Gosàlbez) 

El gali salvatge (Tetrao urogallus) és un dels représentants 
més tipies de l'avifauna pirinenca. Habita principalment als 
boscs de conifères. 

236 
Distribució al Principat de Catalunya del pela-roques (Tri-
chodroma muraria). 

La manca d'al iment a causa dels rigors hivernais és 
també la causa de molts moviments locáis entre la 
muntanya i la plana, aixi com entre les altes mun-
tanyes pir inenques i els massissos muntanyosos de 
menys al t i tud i cobriment vegetal més o menys si
milar. En el primer cas hi ha l 'exemple del pela-roques 
(Tichodroma muraría), especie d'alta muntanya per 
excellència que a la tardor i a l 'hivern ateny els mas
sissos calcaris de la Serralada Litoral i Pre-l itoral. 
També el cercavores (Prunella col lar is) , que a l 'estiu 
ultrapassa els 3000 m i a l 'hivern baixa a Montserrat 
i a d'altres muntanyes semblants. En el segon cas 
hi ha el massís del Montseny, seu hivernal d'espè-
cies pirinenques o centroeuropees, com la becada 
(Scolopax rusticóla) o la griva cerdana (Turdus pi-
lar is) , que troben aci condicions menys inhôspites 
que al Pirineu. 

El tercer factor que influeix sobre el poblament és 
la s i tuado geográfica i orogràfica de les terres cata
lanes. Aquest factor actua sobre els fenômens mi-
gratoris que dominen el r i tme ornitolôgic a les nos-
tres contrades, sltuades lluny de l'Equador i, per tant, 
amb unes caractérist iques migratôr ies dels ocells 
molt acusades. 

En primer Hoc cal considerar la s i tuado geográ
fica (al l i toral del mar Mediterrani) i àdhuc l'orien-
tació dels Països Catalans. Dins el continent euro-
peu, l'eix general dels vols migratoris és format per 
la direcció NE-SO a la tardor i SO-NE a la primavera. 
Resulta que l 'orientació de les nostres terres és 
aquesta mateixa, fet que pot resultar banal, pero que 
no ho és ja que implica que un flux importantíssim 
de migrants a la tardor i a la primavera aprofi t in la 
direcció de la costa com a línia conductora de Murs 
moviments. 
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A més, existeix una relativa independència de les 
di ferents vies de migració de les poblacions d'ocells 
que fan que les espècies que migren per l'area atlàn
t ica de la Peninsula Ibèrica, funcionalment, siguin 
completament di ferents de les que passen pels Paï-
sos Catalans i la resta de costa oriental de la Penin
sula. Aixî, a causa de l'abans esmentat eix de movi-
ments NE-SO, els ocells que ens v is i ten durant la 
tardor i l 'hivern, pertanyen a les poblacions nidi f i -
cants a Suïssa, sud-oest de Franca, Austr ia , Hongria, 
Txecoslovàquia, Polònia, la Rùssia Bianca, els països 
del Baltic i Finlàndia, cosa que explica també la nulla 
o quasi nulla incidència a casa nostra de les pobla
cions, per exemple, angleses o ir landeses. 

Aquest eix general, però, no és rigid i a nivell locai 
l 'orografia hi juga un paper important. És aixî com per 
exemple certes serralades muntanyoses o valls de 
riu canalitzen els moviments dels ocel ls. Corn a exem
ples, hi ha el r iu Ebre per a molts ocel ls, tal com el 
te ix idor (Remiz pendulinus), el Llobregat per al falcò 
vesper (Pernis apivorus) , i l'àguila marcenca (Circae-
tus gall icus) i el Pirineu. En aquest ûlt irn cas s'ob
serva a la tardor que moites espècies voregen la 
serralada de l'est a l'oest. D'altra banda, a l 'extrem 
nord-est del Principat, el Pirineu, amb cotes reduï-
des, és una àrea important de pas alhora que un 
terr i tor i batut per la tramuntana. Els dies que bufa 
for t el vent, els ocells no poden traspassar les mun-
tanyes i resten acantonats, i poden atènyer densitats 
molt altes si l 'efecte dura uns dies. És aixî corn en 
part s'explica la gran riquesa d'ocells migradors de 

237 
Percentatge del nombre d'individus de cada espècie de 
l'ordre Passeriformes (moixons) i Columbiformes (coloms) 
nidificants en una sureda de l'Albera. (Dades inédites de 
R. Prodon.) 

% 
19'51 ReietO [Requlus regulus) 

14'6 Cotxa fumada (Phoenicurus 
octiruros ) 

9'76 Mallerenga pet ita (Parus ater) 

9'76 Gaio, (Gárrulas glandanus) 

\ 9'76 Uucareta (Sennus citrinella) .s 

Q 

9'76 Pinsè (Fringtila coeiebs) % 
c 

4'87 Picot garser gros (Denarocopos 
major) 

Mallerenga emplomailada 
, . (Parus cristêtus! 

Cargolet (Troglodytes troglodytes) 
MJÊWm 4'87 

Picot garser gros (Denarocopos 
major) 

Mallerenga emplomailada 
, . (Parus cristêtus! 

Cargolet (Troglodytes troglodytes) 4 '87 

Picot garser gros (Denarocopos 
major) 

Mallerenga emplomailada 
, . (Parus cristêtus! 

Cargolet (Troglodytes troglodytes) 

487 Griva (Turdus vistivorvs) 

Mr P 4'87 Pardal de bardissa (Prunella 
modulari* ) 

w I/ Y 1 VA 

Pardal de bardissa (Prunella 
modulari* ) 
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Percentatge del nombre d'individus de cada espècie dels 
ocells nidificants al bosc esclarissat de pi nègre d'Aigues-
tortes (Alta Ribagorça). (F. J. Purroy, 1974.) 

l 'Ai t Empordà i la c i t ado d'espècies molt rares a casa 
nostra tal com el falcó cama-roig (Falco vespert inus) 
o la cigonya negra (Ciconia n igra) . Finalment el Pi
rineu també es relaciona amb altres massissos tal 
com l 'esmentat cas del Montseny, la Serra de Cadî, 
etcétera. Els moviments migrator is expliquen també 
un f re t dinàmic de les poblacions d'ocells, i és la 
f luc tuado del nombre d'espècies i d' individus al llarg 
de l'any. A casa nostra el moment de la seva máxima 
presencia és dona a la tardor, ja que s'apleguen els 
adults amb els novells. Per ais moixons (Ordre Pas
ser i formes) aquest incrément de la tardor envers la 
primavera pot ser de l'ordre del 50 al 70 %. A la regió 
mediterrània el mînim d'espècies i de diversi tat s'a-
teny a Testado est ival . 

Ara bé, els ocells no solament f luctúen en el temps 
sino també en l'espai, i és aixî com s'entra al darrer 
factor que explica el poblament d'ocel ls: el paisatge 
vegetal . La densitat i var ietat de les plantes, i sobre-
tot la fisionomía que determina la vegetado son els 
paramètres més importants que actúen sobre l'orni-
tofauna. Aixî no sembla estrany, dones, que els hos
cos amb més estrats de vegetado i amb força diver
si tat t inguin altes densitats d'ocells de moites espè
cies. La sureda té el màxim nombre absolut d'ocells 
nidif icants (Ordre Passeriformes) (f ig. 237) i també 
una distr ibució més equitativa dels individus entre 
les espècies. Aixî, el màxim dominant, la merla, 
const i tueix un 7,4 % de la poblado, x i f ra considé
rablement baixa en comparado amb un 26,7 % del 
pardal de bardissa, dominant dels matolls de neret i 
nabiu, ambient molt més pobre en espècies i en es
trats de vegetado que la sureda. Una altra observado 

Merla (Turdus merula) 

Mosquiter pàl-lid (Phglloscopus bonelh) 

Mallare nga carbonera (Parus major) 

Rossinyol (Lusonia megarhunchos) 

Mallerenga blava (Parus caeruleus) 

Raspinell (Certhia orachydactyla) 

Cargolet (Troglod/tes troglodytes) 

Tallarol de garriga Ctyna cantmans) 

Pinsà (Fhngilla coe/ebs) 

Tallarol capnegre (Sji/ia meianocepna-

Pit-roig (Enthacus rubecula) 

Tdrtora (streptopelta turtur) 

Cucut (cuculus canorus) 

Gafarro* (Sennus sennus) 

Mallerenga empiomallada 

. (Parus cristatuS) 

Tallarol de casquet (Sfru atricaoïiia) 

Altres ocells 
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% 
ÀKJECS ÀKJECS 

Ànec coll-verd 
(Anas platyrhynchosj. 

J 1 V 7 Ànec xiulsdor (Anes penelope) 

1 0 ' 6 Altres anees 

6 ' - Anees capbussaires 

1 0 ' - ÜMÍCOIES (Orare Charadrii formes) 

Territs (Calidns sp¡ 

_^ «UV 1 0 ' - Altres especies 

( "^Sï3&»ÎSs 13'3 GAVINES 

Gavina riallera (larus ndtbundtis) 

3'? Altres gavine» 
1 5 ' - FOTGES (Ordre Orutformes) 

i l 3 - Altres oceils aquatics 

c 

239 
Percentatge del nombre d'individus dels grans grups d'o-
cells aquàtics hivernants al delta de l'Ebre amb exemples 
dels principals dominants. 

de la correlació de forces entre ocells és que per a 
atènyer el 60 % de tots els individus s'ha de menes
ter el concurs de 10-11 especies a la sureda i, amb so-
lament de 3 o 4, els matollars de neret i nabiu i el bosc 
de pi nègre suporten comunitats senzil les. La pineda 
de pi blanc presenta també poca complexi tat (unes 
13 especies, de les quais 7 eren de l'ordre Passerifor-
mes, per una pineda de Garraf) . Les ornitofaunes 
d' indrets esteparis o subesteparis i prats alpins son 
les mes simples. 

240 (X- Ferrer) 

La costa catalana és utilitzada com a linia conductora per 
molts ocells durant la migració. Flámenes (Phoenicopterus 
ruber] al delta de l'Ebre, on tan estada. 

La figura relativa al delta de l'Ebre no és compara
ble amb la resta ja que presenta la situació a l 'hivern 
dels ocells precisament no Passeriformes. Ha estât 
posada per donar idea dels grans grups hivernais. Cal 
dir que tot i que aquest delta és un indret únic i d'ex-
cepcional importancia, l 'exemple de la seva estruc
tura és i nd i ca t i va grans t rets per altres grans àrees 
marjalenques com son ara l 'Albufera de Valencia o 
el complex d'aiguamolls de Santa Pola-llacunes del 
Fondo a la regió alacantina. Cal afegir que la impor
tancia de les terres catalanes com a refügi hivernal 
d'ànecs i fotges és cabdal dins la Península Ibérica; 
acullen aproximadament un vint per cent del to ta l . 

ELS ARTRÒPODES (*) 

Les caractérist iques del poblament dels artrópodes 
dels Països Catalans son degudes principalment a la 
seva intéressant situació geogràfica, en pie Medi-
terrani occidental i gairebé a cavali entre dos con
t inents. Per tant, la seva fauna diferencia représen
tants tant d'origen europeu com africa. A l mateix 
temps cal considerar que la fauna actual és el tes
t imoni de les diferents migracions que durant épo
ques llunyanes van aportar a les terres catalanes 
organismes de diferents régions del planeta. Les mi
gracions mes importants varen arribar per l'est, tant 
pel que fa a la fauna africana com a l'asiàtica. Les 
vies de penetrado de la fauna asiàtica foren dues: 
una seguint les terres de la Mediterrània, directament 
de l'est a l'oest, caracteritzades per una fauna de 
formes termòf i les i estepàries, i l 'altra seguint els 
massissos hercinians europeus, caracteritzada per 
una fauna t ipica de zones fredes i humides. Quant a 
la fauna africana, la principal via de penetració fou 
seguint el continent africa per la seva part est fins a 
arribar a la Mediterrània oriental i d'alia fins a la 
Península Ibèrica. Aqüestes migracions ens portaren 
représentants de formes generalment estepàriques. 

Actualment, els Països Catalans presenten una 
gran d ivers i f icado de biòtops i per tant de fauna, 
i es pot establir una sèrie d'àrees o distr ictes def in i ts 
per la dominancia de detèrminats éléments, com són 
els boreoalpins, eurosiberians, europeus i mediter-
ranis pr incipalment; n'hi podem afegir encara d'altres 
de molt més rars com són els d'origen ibèric, lusità-
nic, etc. 

A grans t rets podem dist ingir quatre régions dife
rents: la pir inenca, la l i toral , la interior i la balear. 

Zona pirinenca 

A to t el llarg de la serralada pir inenca, aixi com a 
les sèves prolongacions (serres pre-pirinenques del 
Boumort, Cadi, les Guil ler ies, Montseny, e tc . ) , se si
tua tota una gamma de fauna europea i eurosiberiana 
concentrada a les formacions forestáis. Aquesta fau
na es troba també en els prats subalpins, encara que 

(*) A r t i d e real i tzat per Marina Blas i Carles Ribera. 
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i 2 4 1 

Exemple de distribució discontinua. Dlstñbució de Platypus 
oxyurus L. Dut. (Col. Platypodidae), en relació amb l'ex-
tensió de la Mesoegeida. (Segons J. Sainte-Claire Deville, 
à Jeanne!, 1942.) 

molt mes rarament, perô continua essent particular-
ment intéressant per l'abundor de formes endémiques 
ubicades en aqüestes zones alpines. 

Aquesta zona esta formada pel Pirineu prôpiament 
di t i es pot dividir en dos sectors ben di ferenciats, 
d'acord amb la fauna i la f lora que presenten: Piri
neu oriental i Pirineu central . Les serralades pre-pi-
rinenques també ftoden dividir-se en dos sectors ben 
di ferenciats: el Pre-pirineu pallares i ribagorçà i el que 
resta compres entre la valí de Segre i el Medi terrani . 
En aquesta zona la riquesa faunist ica, pel que fa als 
artrôpodes, és ¡nversament proporcional a I 'alt i tud, 
si bé les parts altes conserven éléments de gran 
valor fauníst ic a causa del seu endemisme. 

Corn a éléments caractér isées d'aquests relleus 
podem assenyalar les vistoses Parnassius i Erebia 
( lep idôpters) , el génère Carabus (coleôpters) que 
presenta variades formes endémiques, arcaiques, i 
d'altres relacionades amb les formes europees de les 
quais deriven, i nombrosos éléments endémies de 
di ferents grups zoolôgics corn Gomphocerus, Sophus 
(or tôpters) , Anechura i Chelidura (dermàpters) , Is-
chyriopsal is i Scotolemon (opi l ions) , Lithobius (qui-
lôpods) entre al t res. 

t Quant als relleus pre-pir inencs, les caractérist iques 
faunist iques que presenten son simi lars a les del 
Pirineu, si bé el carácter europeu de les sèves formes 
és mes atenuat i compten amb un nombre mes ele-

' vat de représentants de t ipus medi terrani . Tampoc 
no hi probem els éléments boreoalpins, d'ubicació 
per damunt dels 2000 m d'alçada. En aquest sector 
és fréquent de trobar-hi la bonica Rosalía alpina i 
al tres cerembícids (coleôpters) t ip ies d'aquestes 
zones. 

Zona litoral 

Contràr iament a l 'anterior, la zona l i toral presenta 
éléments predominantment mediterranis, uns d'ori-
gen nord-africà i altres (la majoria) de la Tirrénida. 

Aquests éléments están repart i ts en di ferents biô-
tops: sabulícoles, necrôfags, etc., tots ells amb un 
marcat carácter halôf i l . Mes cap a l ' interior aquests 
son subst i tuï ts per nombrosos lapídícoles i f i tôfags 
associais a la vegetació xerof i la, tant herbecía com 
arbustiva, éléments que al seu torn son subst i tuï ts 
paulatinament per altres de propis de di ferents cul-
t ius i per éléments que habiten a prop de l'aigua dol-
ça, sia corrent sia estancada, amb qué van perdent 
el seu marcat carácter halôfil de les formes típiques 
del l i toral . 

El l i toral es pot dividir , a'tenent la lat i tud geográ
fica, en un pr imer sector, el de la tramuntana, sépa
rât de la resta pels relleus orientais humíts Colisa-
cabra ¡ Montseny i en un segon que segueix el pré
cèdent fins al curs baix del riu Ebre. Al sud de l'Ebre 
es dist ingueixen encara dues zones, una nord que en
globa el Montsià i les ter res castel lonenques, i una 
altra meridional que reuneix la zona de Valencia, La 
Marina i la regió d'Alacant. 

Caractérist iques d'aquests sectors l i torals son prin-
cipalment cicindèl ids (coleôpters) d'entre els quais 
cal anomenar l 'extraordinària Megacephala eufrat ica, 
confinada en el sector meridional del nostre l i toral , 
molts caràbids i la vistosa Eurynebria complanata. 
Infinitat de sabulícoles repart i ts entre moites famí-
lies de coleôpters habiten al nostre l i tora l ; de totes 
elles sobresurt la. fami l ia dels tenebriônids, que cons-
t i tueixen els éléments mes característ ics de les dunes 
l i torals del País Valencia. 

Com altres artrôpodes propis d'aquesta zona esmen-
tarem les larves de mirmeleônids i nombrosos Bem-
bex (h imenôpters) , Acr ida hirsuta (or tôpter ) , Anelas-
mocephalus i Odíellus (op i l ions) , Garypus beauroisi 
(pseudoescorpins), Scolopendra (qui lôpods), etc. 

Zona interior 

Compren el sector àrid continental unit a la resta 
de Catalunya i les terres continentals del País Va
lencia. 

Aquesta zona esta poblada, fonamentalment, per 

long i tud: 2 m m . 

242 
L'escarabat cavernícola (Reicheia baleárica) trobat a Sóller 
(Mallorca). Endémie de Mallorca. 
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243 
L'escarabat cavernicola (lldobates neboti) endémie del 
Maestrat i la Plana Alta. 

éléments mediterranis mes o menys modlf icats, amb 
molt poques aportacions d'éléments europeus i lusi-
tànics. A la zona inter ior es poden diferenciar diver-
sos sectors, d'acord amb el cl ima i el t ipi is de soi : 
estepes, zones de cul t iu , etc. A cada un d'ells la fau-
na és diferent, perô no présenta gaires formes endé
miques. 

Corn a éléments mes tîpics podem esmentar el 
curiôs solîfug Glubia dorsal is, propi de les zones 
arides dels confins catalans-aragonesos. Hi conviu el 
vulgar Bhutus occitanus, escorpi t îpicament mediter-
rani estes per gran part de la penînsula. Hi abunden 
també els tenebriônids (coleôpters) , major i tàr iament 
endémies, com Akis sansi, Dendarus schusteri entre 
al t res; els génères Ephippiger (or tôpters) , Cosmo-
bunus (opi l ions) , Geophilus carpophagus (qui lôpods), 
etcètera. 

Per acabar, cal dir que les zones conreades pre-
senten una fauna particular i t ip ica. Aquests cult ius 
presenten, en gênerai, una fauna parasita vinculada al 
t ipus de conreu i que arrossega tota una muniô de 
satèl l i ts vinculats a ella: son els anomenats hiper-
paràsits. Com a exemples cal anomenar tots els re
présentants de la famîl ia Coccidae, que parasiten els 
conreus de cîtr ics valencians (poil roig, poli blanc, 
e tcètera) , la mosca dels f ru i ters , Cerat i t is capitata, 
fréquent a les terres de Lleida, Dacus oleae que para
sita l 'ol ivera, Haltica ampelophaga de la vinya, i tants 
d'altres vinculats als di ferents t ipus de conreu. 

Zona balear 

Peí que fa a la fauna balear, cal fer constar que és 
menys antiga que la de la Península, perqué durant 

el burdigalià i el tortonià (Miocé), les li les Balears, 
molt probablement, varen quedar submergides, i la 
fauna actual deriva d'una posterior colonització. Faunís-
t icament es podrien separar les Gimnèsies (Mallorca, 
Menorca, Cabrera i i l lots) de les Pitiüses (Eivissa, 
Formentera i i l lo ts) . A totes elles la fauna que les 
colonitza és t îpicament mediterrània, encara que 
les primeres teñen afinitat amb la fauna t i rrena que és 
molt accentuada a Menorca, atenuada a Mallorca i 
quasi nuHa a Cabrera. Aqüestes afinitats son com-
partides amb les del l i toral valencia. Part d'aquests 
éléments, i part ict i larment els cavernicoles, son en
démies. A les Pitiüses les influencies faunístiques 
son pràcticament ibériques, i es poden considerar 
com un enclavament ibèric. També presenten formes 
molt diferenciades i donen molts endemismes, com 
per exemple l ' intéressant Phylan mediterraneus i 
l 'extraordinari ^ k i s bremmeri , exclusiu de Formente
ra, i di ferents représentants del genere Asida, que 
també ha donat formes endémiques a les Balears 
or ientais, tots ells pertanyents a la famil ia Tenebrio-
nidae. 

A causa de la notable extensió de relleus calcaris 
intensament carsti f icats que existeixen als Països Ca
talans, mereix especial menció la riquesa d'elements 
cavernicoles, altament intéressants, que habiten arreu 
del nostre país. La major part d'aquesta fauna és en
démica i derivada dels llunyans avantpassats tercia-
r is, i caracteritzada per una avançada evolució sub-
terrània. És per aquest motiu que no ens hem d'es-
tranyar que en els relleus catalans, valencians i ba
lears es conservi una de les mes importants collec-
cions de «fóssils vivents» de l'àrea mediterrània. A ls 
Països Catalans podem diferenciar, referínt-nos a la 
fauna cavernícola, dos distr ictes faunístíes: el pir i-
nenc i el valencia, separáis peí curs del baix Ebre, 
amb promíscu'itat faunística a les zones de contacte. 

Caractérist iques del d istr ic te pirinenc son els trè-
quids dels generes Trechus i Aphaenops, pterostí-
quíds del genere Zariquíeya, Bathysciinae de la serie 
f i lát ica Speonomus, to ts ells coleôpters; els pseudo-
escorpins com Acanthocreagris granulata i Troglo-
bisium racovitzai; els aranèids Telema tenella, algu-
nes especies del genere Leptoneta, etc. 

Quan al País Valencia, cal mencionar entre els 
trèquids els generes Paraphaenops i Iberaníllus, en
tre els Bathysciinae els di ferents generes de la serie 
f i lét ica dels Ani l lochlamys, i entre els drípt ids i Tex-
traordinari l ldobates, joia de la fauna cavernícola me
diterrània. Entre els pseudoescorpins esmentarem 
el genere Acanthocreagris, d'avançat grau d'evolució 
subterrània, i entre els aranèids la Tegenaria hispánica 
i Brachyanillus l icraninus, propis d'aquesta regió. 

La fauna cavernícola també habita a les Balears, 
solament perô, a Tilla de Mallorca, probablement per 
no reunir, les altres, condicions ambientáis apropia-
des. A part de Typhlocirolana moraguesi, crustaci 
propi de les aigües subterrànies de Tilla, podem men
cionar els cavernicoles terrestres com els generes 
Henrot ius, Trechopsis i Duvalíus (coleôpters), amb 
représentants endémies, perô relacionats amb els 
exístents en els relleus del Pais Valencia i nord-africà. 
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ELS VERTEBRATS TERRESTRES 
DE LES ILLES BALEARS ( ) 

Tal com succeeix amb la resta de la fauna i de la 
f lora, els vertebráis terrestres de les Balears presen
ten també t re ts ben caractérisées que ref lectelxen 
bé el fenomen de la insulari tat. Com a conjunt, la 
fauna de vertebráis terrestres de les Balears és una 
fauna empobrida, on manquen moites especies pré
sents a la Península. No s'hi t roben ni grans carní-
vors ni çsquirols, ni microt ins ni ta lps, ni t r i tons ni 
salamandres, com tampoc escurçons. Totes aqüestes 
absèneies es deuen en part que el poblament de les 
Balears per les especies actuáis és un fe t relativa-
ment recent, el començament del qual s'ha de situar 
amb l'arribada de l 'home, fa uns 6.000 anys. 

L'empobriment insular sol estar en relació inversa 
amb l 'extensió de la superf ic ie ¡Henea. Com mes pe-
t i ta és una il la, major és la seva pobresa en espe
cies, o dit d'una altra manera, a les iIles mes peti tes, 
el punt d'equi l ibr i de les especies déterminât per les 
taxes d' immigració i ext inció d'espècies es fixa mes 
baix que a les iIles majors. Amb l 'exemple dels ma-
mifers terrestres no voladors —encara que segura-
ment no s'ha arribat a un punt d 'equi l ib r i— es pot 
observar aquest efecte en l'àrea que ara considerem: 
a Mallorca hi viuen 11 especies, a Menorca 10, a 
Eivissa 9, a Formentera i a Cabrera només 6. 

El fet insular no tan sols queda ref lect i t en l'em
pobriment del conjunt de la fauna de ver tebrá is , sino 
que també molt sovint permet una d i fe renc iado mor
fològica característ ica de les di ferents especies illen-
ques originada per les condicions écologiques que es 
donen a les il les (que son di ferents de les continen
t a l ) i gracies a l 'aïllament genètic que comporta 
l 'aïllament geografie. 

El cas mes extraordinari d'adquisició d'una morfo
logia característ ica per una evolució en condicions 
d' insular i tat (considérât ja no sols a nivel local, en 

244 fX. Ferrer) 

Dins els Països Catalans, la tortuga mediterrània (Testudo 
hermanni), viu a les illes Balears i a Valencia. Es troba tant 
en llocs humits com en llocs secs amb vegetado abundant. 

177 

245 fX. Ferrer) 

El ratolí boscá, especie de rosegador molt comú a les nos-
tres contrades, sobretot a l'alzinar mediterrani. Parent pro-
xim del ratolí doméstic i de la rata. 

l 'àmbit geografie que ens ocupa, sino a nivell mun
dial) és pot observar en un art iodàcti l que va viure 
a les Glmnésies (Mallorca ¡ Menorca) durant el Qua
ternari i el qual s'ha de considerar com un véri table 
prodigi evolut iu. Es tracta d'un rupicaprí (emparen-
tat, si bé, una mica de lluny, amb els actuáis isards 
dels Pirineus) que va èsser descobert a Mallorca a 
comencaments de segle, i que es va anomenar Myo-
tragus. Actualment s'han descri t t res especies que se 
succeeixen cronològicament. L'evolució de Myotra-
gus va comportar una reducció extraordinària de la 
mida, l 'adquisició d'unes caractérist iques locomotores 
pròpies d'una marxa estab i l izada, la frontal i tzació 
dels ulls, la reducció de les banyes i uns notables 
canvis relacionats amb la masticació que li varen 
supossar l 'adquisició d'unes incisives de creixement 
cont inu, iguals que les que presenten els rosegadors. 

A la fauna actual no*s'ha donat cap cas tan extraor
dinari de d i ferenc iado morfològica; així i to t s'ha de 
dir que algunes especies de vertebrats de gran plas-
t ic i ta t morfològica ja han començat a diferenciar-se 
de les poblacions cont inentals, donant Hoc a formes 
neoendémiques que ben bé caracteritzen la fauna 
balear. En aquest aspecte s'ha de parlar sobretot dels 
répti ls i dels mamífers; els ocells característ ics de 
les i lies Balears no presenten t rets que els diferen-
ciín dels continentals, ja que per a ells les i lies no 
son tan iIles, g rades a les seves facultats locomo
tores. 

El cas de les sargantanes és realment digne d'es
ser glossat aquí. A les Gimnèsies i a les Pitiüses 
(Eivíssa i Formentera) es troben dos grups de sar
gantanes endémiques, un per arxipèlag. Pràcticament, 
es pot dir que cada illa o i l lot, que està poblat per 
les sargantanes, presenta una forma característ ica, 
i moites d'aquestes sargantanes son melàniques, to-

(*) Ar t i c le real i tzat per Josep Antoni Alcover Tomás. 
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LLISTA SISTEMATICA DELS MAMIFERS DE LES ILLES 
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Ordre INSECTIVORS 

Famil ia Erinàcids 
Erigo (Erinaceus algirus) • • • • • 
Famil ia Sorícids 
Rata aranyera (Crocidura suaveolens) • • • • • 

Rat gr i l l (Crocidura russula) • • * 

Ordre QUIRÒPTERS 

Famil ia Rhinoiòfids 
Rata pinyada de ferradura grossa (Rhinolophus fer- • • • • • 

rum-equinum) 
Rata pinyada de ferradura pet i ta (Rhinolophus hip- • • • • • 

posideros) 
Rata pinyada de ferradura mit jana (Rhinolophus me- • • • • • 

helyi) 

Famil ia Verpertiliònids 
Rata pinyada de peus grans (Myotis cappaccinii) • • • • 

Rata pinyada de Natterer (Myotis nattereri) • • • 

Rata pinyada gran (Myotis myotis) • • • • 

Rata pinyada orel luda (Plecotus austriacus) • • • • 

Rata pinyada pet i ta comuna (Pipistrellus pipistrellus) • • • • 
Rata pinyada pet i ta de vores clares (Pipistrellus kuh- • • • 

lii) 
Rata pinyada pet i ta de muntanya (Pipistrellus savii) • • • • • 
Rata pinyada dels graners (Eptesicus serotinus) • • ? ? 
Rata pinyada nòctula (Nyctalus noctula) • • • • • 

Famil ia Minioptèrids 
Rata pinyada de cap gros (Miniopterus schrelbersi) • • • • • 
Famil ia Molòssids 
Rata pinyada de cua Marga (Tadarida teniotis) • • ? • • 

Ordre LAGOMORFS 

Famil ia Lepòrids 
Coni l i (Oryctolagus cuniculus) • • • • • 
Liebre (Lepus capensis) • • • * • 

Ordre ROSEGADORS 

Famil ia Muscardínids 
Rata cel larda (Ma) , rata sarda (Me) , rata de sa cua • • • 

bianca, rata ullada (Fo) (Eliomys quercinus) 

Famil ia Múrids 
Ratol i de rostol l (Apodemus sylvaticus) • • • • • 

Ratol i domèst ic (Mus musculus) • • • • • 
Rata t raginera de camp (Rattus rattus) • • • • • 
Rata t raginera d'albufera i de c iu ta t (Rattus norve- • • • • • 

gicus) 
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Superordre CARNIVORS 

Ordre FISSIPEDS 

Famil ia Mustè l ids 
Moste la (Mustela nivalis) 
Marta (Martes martes) 
Fagina (Martes foina) 

Famil ia Vivsrrids 
Geneta (Genetta genetta) 

AMFIBIS I REPTILS DE LES ILLES BALEARS 
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Anurs (Grlpaus i granotes) 
Gripau verd (Bufo viridis) 
Granota verda (Rana ridibunda) 
Reineta (Hyla meridionalis) 
Gripau l levador (Alytes obstetricans) 

? 

RÈPTILS 

Sauris (Sargantanes i l langardaixos) 
Dragó (Tarentola mauritanica) 
Dragó (Hemidactylus turcicus) 
Llangardaix (Lacerta lilfordi) 
Llangardaix (Lacerta pityusensis) 
Llangardaix (Lacerta sicula) 
Llangardaix (Lacerta perspicillata) 

O 2 

Ofidis (Serps) 
— (Macroprotodon cucullatus) 
Serp blanca (Elaphe scalaris) 
Serp d'aigua (Natrix maura) 
Serp d'aigua (Natrix natrix) 

? 

Quelônis (Tortugues) 
Tortuga (Testudo hermanni) 
Tortuga d'aigua (Emys orbicularis) 
— ( M au r emys caspica) 

m 

1. En eis i l lo ts propers 

2. In t rodui t a sa murada de Palma 
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ta lment nègres. Cal dir que totes les formes de sar-
gantanes que es troben a les nostres iIles son d'un 
origen relat ivament recent, ja que els i l lots on vluen 
estaven units a «terra ferma» (les i Iles grans) durant 
la darrera glaciació, i l lavors no es donava l'aïïlament 
genètic necessari per a la formació de noves formes. 
Algunes d'aquestes formes son increïblement molt 
récents, com per exemple la que hi v iu a s'Espalma-
dor, i l leta que fins fa cent cinquanta anys estava afe-
gida a Formentera. 

Entre els rèpti ls són també ben caracterîst ics de la 
fauna balear les tortugues terrestres i d'aigua dolca 
(molt abundants en algunes zones de Menorca) ; les 
serps fal ten a les Pitiùses i a l'illa de Cabrera, i això 
explica l'abundància de sargantanes que hi ha en 
aquestes i l les. 

Quant als mamîfers, ja Àngel Cabrera considerava 
les Balears com un dist r ic te a part dels distr ictes 
peninsulars. Aquest insigne zoòleg les caracteritzava 
amb la geneta o gat mesquer, la musaranya i el l iró 
o rata cellarda. La geneta manca a Menorca, on el 
mart o marta és reaiment molt abundant. De musa-
ranyes no n'hi ha cap ni una a Mal lorca; la musaranya 
de Menorca va èsser int roduira amb poster ior i tat al 
pr imer mil lenari abans de la nostra era, i ja consti-

tueix una forma propia, de mida relat ivament gran; a 
Eivissa viu una musaranya que per ventura es el 
mamifer mes abundant de I'illa, molt coneguda popu-
larment sota el nom de «rat gr i l l», nom que fa refe
renda als renous que fan per la primavera d'est iu. 
Els l irons son realment ben caracterfst ics de la fauna 
balear; fal ten a Eivissa, on es varen extingir per cau
ses desconegudes; a Formentera hi viu una forma de 
l iro que els pagesos coneixen com a «rata de sa coa 
blanca» o «rata uiada», i que assoleix mides superiors 
a les de les rates tragineres, amb les quals compe-
teix. Aquesta forma de liro ha comencat a prol i ferar 
molt a Formentera amb I'arribada del tur isme, que li 
ha supossat una aportacio de deixalles i ferns que 
han aprofitat per a fer creixer les seves poblacions 
amb la qual cosa s'han tornat bastant perjudicials per 
als conreus i per al raim. Mol t caracterfst ic tambe 
de la fauna balear es I'erigo, que es troba per totes 
les illes grans, incloent-hi Cabrera. Els ratol ins de 
rostoll —dels quals a les Pitiuses viuen dues subs
pecies de gran mida i Colorado lleugerament pal
l ida— i les mosteles —que fal ten a les Pit iuses— son 
els altres elements que caracteritzen la fauna de ma-
mifers de les Balears. Tambe es troben per totes les 
illes les cosmopol i tes rates i els ratolins domest ics. 
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Dues cares nord del Pirineu 
per Josep V. Ponce 

En Patrice de Bellefon ens parla en un 
dels seus llibres d'una de les muntanyes 
mes caractéristiques del Pirineu. Diu 
que la bellesa de la seva piràmide es deu 
al volum i a la forma i que la cara N és 
ben bé un triangle monumental, com les 
construccions de l'antic Egipte. Es refe-
reix al Taillon. 

Si el Taillon (3.144 m) és un escenari 
magnifie on realitzar un bell recorregut 
d'esquf de muntanya prenent com a ba
se els refugis de Gôriz o de Serradets, 
no ho és pas menys la Cara N, que en 
bones condicions de neu ens pot oferir 
I'oportunitat d'escalar-ne la llarga paret. 

A la mateixa linia i situada una mica a 
I'W hi ha la bella piràmide del Gabiètou 
(3.031 m), separada del Taillon pel coll 
del Gabietou on es formen petites bar-
reres de séracs. El Gabietou, encara 
que mes baix que el seu vef, el Taillon, 

té unes caractéristiques molt semblants 
Heus aquí, dones, dues belles cares N 
que teniem ganes de recorrer, de sen-
tir-ne el batee, d'acostumar-nos al seu 
buit. 

Aprofitant tres dies de festa del mes 
de maig, en Jaume Altadill, en Toni 
Torà, en Manuel Pages i jo ens dirigim 
a Bujaruelo. Seguim el cami que, 
serpentejant bruscament entre una 
vegetado tota ufanosa, s'alça sobre les 
cases de la valí. Aviat trobarem la neu, 
una neu excel-lent que ens portará al 
coll de Bujaruelo (2.270 m) amb l'ajuda 
deis esquís. La solitud de la vall amb la 
blancor de la neu encesa pel sol de 
migdia sembla que hagi estât paraliza
da durant millennis. Tan sols el lliscar 
deis esquís i un ramat d'isards que 
creuen per davant nostre dona movi-
ment al paisatge. 

El refugi de Serradets. Al fons, la Torre i el 
Case de Marboré. 

Tôt passant per sota els dos colossos 
camí del refugi de Serradets no fem 
sino aturar-nos i escrutar les parets. 
Fem fotografíes i continuem la travessia 
cap al refugi, pero el nostre pensament 
ja és en una de les canals que 
convergeixen al cím. 

De bon matí sortim tots de Serradets 
(2.587 m) amb els grampons ais peus, 
excepte en Manuel que ha decidit pujar 
amb els esquís a l'esquena per tal de fer 
una esquiadeta al descens. La dura neu 
de la travessia i del peu de paret ens fa 
pensar que tota la via estará en bones 
condicions, perô malauradament la neu 
de la paret és molt tova. 

A Thívern o per primavera, la cara N 
del Taillon, amb els seus 700 m de 
desnivell i uns 45° o 50° de pendent 
mitjà, no ofereix cap altra dificultat que 
alguns escanyaments de roca a certs 



Mar de núvols sobre Gavarnie des del Taillon. 

La paret N del Gabietou des del Taillon. Des
nivel/ total: 650 m. 

•s 

corredors, mentre que la resta de la 
paret esdevé un pendent mantingut que 
cal emprendre amb un minim d'expe-
riència i tècnica alpina. 

Des de diferents punts de la paret i, 
no cal dir-ho, des de el cim, la piràmide 
del Gabiètou se'ns mostra amb un aire 
fantastic i irreal però que ens atrau. No 
sabem ben bé quina dificultat hi tro-
barem ni per on atacarem, però el fet 
de veure una cordada a punt de sortir 
ens decideix a anar-hi demà mateix, 
sempre que faci bo. 

L'endemà iniciem l'escalada al mig de 
la paret seguint unes petjades. El fort 
vent que bufa a dalt ens deixa en 
segons enfarinats d'una neu pois que 
se'ns fica pertot arreu. Tot havent 
passât una zona de roca molt delicada 
sortim en un pendent de 50° i, amb 
tendencia a I'esquerra, guanyem I'ares-
ta rocosa de grans blocs que dona a la 

cara E. Després d'alguns llargs de corda 
enllacem amb una canal molt marcada 
de la cara E que ens duu al cim. Pot ser 
que Túnica diferencia entre les dues 
muntanyes només estigui en els seus 
cims. Si el Taillon és pía i amb vessants 
suaus, el cim del Gabiétou és aeri, 
escarpat i amb grans blocs de roca que 
limiten un buit aterridor. Anar de l'un a 
l'altre deis dos cims del Gabiétou és un 
plaer reservat ais qui estimen l'abrupte i 
senten Tencís de la muntanya. 
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XLV Saló Internacional de 
Fotografìa de Muntanya 
per Josep Camp i Permanyer 

Alt iu. Fotografia guanyadora dei XLV Saló 
Internacional de Fotografia de Muntanya. 
IM'és autor Josep M. ' Sala i Albareda. 

Com ja és tradicional, el passât 
dia 23 d'abril, diada de Sant Jordi, 
tingué Hoc a les sis, al Palau de la 
Virreina, la inaugurado de la XLV 
edició del Saló Internacional de Foto
grafía de Muntanya. L'exposició de 
les obres en blanc i negre i en color 
presentades a concurs tingué lloc a la 
sala gran del quart pis del palau fins 
al dia 13 de maig, diada de clausura. 

Coincidía amb el Saló d'enguany el 
VIII premí Dr. Pius Font i Quer, de Flors 
de Muntanya, que es convoca cada dos 
anys. 

La participado al XLV Saló de Mun
tanya, sintetítzada en xifres, aconse-
guí un total de 123 col-leccions que 
es desglossen com segueix: en blanc 
i negre la participado fou de 43 col-lec
cions, amb un total de 174 obres i 4 pa
noramiques; en paper ¡ color, la con

currencia ha estât de 10 col-leccions 
amb un total de 34 obres; en diapositi
ves en color hi participaren 44 col-lec
cions, amb un total de 220 transpa
rencies. 

Pel seu cantó, el Vili Premi Dr. Pius 
Font i Quer assoli una participado de 
22 col-leccions, amb un total de 220 
transparencies de flors de muntanya. 

La composició dels jurats qualifica-
dors fou com s'indica seguidament: 
fotografíes en blanc i negre i color, 
Josep Jordi Queraltó, représentant del 
Centre, Joan Sabadell, de la Secció de 
Fotografía, Jordi Sanz, de la Secció 
de Muntanya, Ricard Vila, del C.A.D.E. 
Mafias Buendia, de la Secció d'Esquí, 
Andreu Begueria, de la Secció d'Espe-
leologia — E.R.E. —, Narcís Rucabado, 
de la Secció de Geografia i Ciéncies 
Naturals, Joan Durban, de la Secció 

de Camping, Enric Gallart, de la Sec
ció de Ciències i Arts, i Ignasi Ribalta 
com a secretari. 

Diapositives en color: Modest Mont-
lleó, représentant del Centre, Francese 
Gurri, de la Secció de Geografia i Cièn
cies Naturals, Antoni Fort, de la Sec
ció de Fotografia i Jeroni Avilés com 
a secretari. 

El Vil i Premi Dr. Pius Font i Quer 
tingué el mateix jurât de diapositives, 
assessorat pel Dr. Josep Vigo i per 
Ramon Pujol. 

Els jurats, després de llargues i dis-
cutides deliberacions, atorgaren els pre-
mis segùents. 

Fotografies en blanc inegre 

Primer Premi: Placa d'or a la foto
grafia "A l t i u " , de J . M. Sala, del C.E.C. 
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Urkulo. Aquesta imatge de Chamonix, ob-
tinguda per Mariano López Gallego hi 
guanyà la medalla d'argent. 

Segon Premi: Placa d'Argent a la foto
grafia "Urkulo" , de Mariano López, 
de l'A. F. de Catalunya. Tercer Premi: 
Placa de Bronze a la fotografia "Bassie-
ro" , de Josep Sala i Serra, del C.E.C. 

Premis especiáis a fotografíes en blanc 
i negre: 

Tots els apartats van ser declaráis 
déserts, tret del D) L'estructura geo
lógica, a "Sota terra 5", de Félix Ala
ban. 

Fotografía en color sobre paper 

Primer premi: Placa d'Or a la fotogra
fia "Assenkrem 2" , de Darius Siresol. 
Segon Premi: Placa d'Argent a la foto
grafia "Cascada" de Trini Capmany, 
del C.E.C. Tercer Premi: Placa d'Ar
gent a la fotografia "Aiguilles de Cha
monix", de Jean Perotti, del C. A. 
Mònaco. 

Diapositives en color 

Primer Premi Placa d'or a la col-lec-
ció "Naturai" , de J . M. Sala, del C.E.C. 
Segon Premi: Placa d'Argent a la 
col-leccio "Mendiak", de Gerardo Ló
pez de Guereñu, de la Sdad. Exta. 
Manuel Iradier, de Vitoria. Tercer Pre
mi: Placa de Bronze a la col-lecció 
"Neu i Boires", de Francese Olivé, del 
C.E.C. 

Vili Premi Dr. Pius Font i Quer, de 
flors de muntanya 

Primer Premi: Placa d'or a la collec-
ció "Flora alpina", de Jean Perotti, del 
C.A. Mònaco. Segon Premi: Placa 
d'Argent a la col-leciò "Anemone", 
d'Anna Borbonet, del C.E.C. Tercer 
Premi: Placa de Bronze a la col-lecció 
"Floretes", de J .M . Sala del C.E.C. 

El dia 3 de maig tingué Hoc a la Sala 
d'Actes del Centre la projecció de les 
col-lecions presentades al Vil i Premi 
Dr. Pius Font i Quer. El dia 10 de maig, 
després de la projecció de les col-lec-
cions de muntanya, es procedí al repar-
tíment de medalles als guanyadors del 
XLV Saló Internacional de Fotografia 
de Muntanya. 



Bassiero. En Josep Sala i Serra va meréixer 
per aquesta foto el tercer premi del XL V Saló 
Internacional de Fotografía de Muntanya. 
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Biennal de dibuix i pintura, 1978 
pel Grup de Dibuix i Pintura de la secció 
de Ciències i Arts 

Olid'E. Deu, pin tor iugoslau. 

Enguany i per vu i tena vegada hem 

ober t la porta per exposar les obres 

de les persones que han vo lgu t concór

rer a la nostra Biennal de Dibuix i Pin

t u ra . És a dir que ara fa catorze anys 

que començàrem les nostres sort ides 

mensuals amb un g r u p e t de companys 

que a m b el t e m p s ha esdev ingut més 

i més nombrós . 

Natura lment la nostra b iennal no voi 

èsser pas una biennal a l'estil de les 

de Venèc ia , Sao Paulo o d'al tres que 

se celebren arreu del m ó n , però no 

deixa de complaure de constatar que en 

cada una de les nostres exhib ic ions es 

va superant la qual i tat de les obres 

exposades aixi c o m la quant i ta t de 

par t ic ipants . No obs tan t a ixò, hem de 

dir que no to tes les obres són produc te 

de les nostres sort ides c o l l e c t i v e s : c o m 

que s'hi invita to t s els socis del Centre 

a exposar llurs t rebal ls , se 'n poden veu-

re a lguns que fugen del nost re objec-

t i u d 'obteni r un apun t ràpid sobre el 

te r reny, encara que no es po t negar 

que , c o m a obres d 'es tud i , són força 

l loables. 

En iniciar les nostres excurs ions art is

t iques vàrem proposar-nos de traslla-

dar al paper o a la tela el que s'oferia 

a la nostra v is ta, és a dir, mun tanyes , 

el mar , arbres, f lo rs , una ermi ta , una 

masia, un carrer, e tc . , però la nostra 

i n t e n d o no ha estât mai de realitzar 

grans obres, ja que , a part que això 

no és a l'abast de t o t h o m i que re-

quereix genera lment moi tes hores de 

t reba l l , sols ens ha m o g u t el desig 

de tenir un bon record d 'un indret o 

d ' u n m o m e n t fel iç passât en piena 

na tu ra . 

Per realitzar una vér i table obra d 'ar t 

calen uns cone ixements que només po t 

posseir el qui ha passât per una escola 

de belles arts. Però el que si que és 

a l 'abast de quasi t o t h o m és de plas

mar sobre paper o te la, a m b colors o 

a m b l lapis o bol igraf so lament , la sen-

sació que ens ha produ i t un paisatge, 

un ob jec te o el Hoc on hem estât . 

A i x ò sempre sera un record més perso

na l , més " v i s c u t " , més i n t im , que una 

instantània fo togrà f i ca . 

No vo lem pas dir que la fo togra f ia 

no es pugu i considerar un art , però 

c o m que hi in tervè un mit jà mecànic 

que fa mo l t fàci l obteni r una fo togra f ia 

qualsevol (d iem qualsevol per a d is t in-

gir- la de la fo togra f ia que most ra la tèc-

nica i el sent iment art ist ic que posseeix 

el f o tôg ra f que l'ha ob t i nguda ) , quasi 

t o t h o m es veu més capaç de plasmar 

a m b la màqu ina el que veu o el m o 

men t que esta v iv in t , ja que n 'obt indrà 

un record més exacte de la realitat. 

Perô de fo tos qualssevol se 'n poden 

fer mo i tes en una excurs iô ; de d ibu i -

xos o p in tures , no gaires, i aixô demos-

t ra que en fer côrrer el l lapis o el pinzell 

posem més esforç i f ins potser encara 

a lguna altr,a cosa que no posem en 

disparar Taparell f o tog rà f i c . El f ru i t 

d 'aquest esforç és que ob ten im una 

obra , per més ingènua que s igu i , feta 

sols per nosaltres mate ixos i, per tan t , 

mo l t més personal i mo l t més evocat iva, 

en la quai s 'ha posât més sent iment i 

s 'han fe t remarcar certs détai ls, segons 

la sensibi l i tat de cadascû , que a m b 

Taparell fo togrà f i c no sabr iem o no 

pod r i em fer ressaltar. 

Tô t el que d iem va adreçat a les 

persones que potser ens vo ldr ien a c o m -

panyar en les nostres excurs ions, perô 

que es consideren incapaces o amb 

poca preparaciô per realitzar un d ibuix 

o una p in tura . La major ia deurà pensar 

en els d ibu ixos infant i ls i que ja els 

n'ha passât Tedat, de fer n ino ts . Pot

ser sent i ran c o m una mena de vergonya 

que els portarà a menysprear el que 

podr ien fer , perô no pensaran que mol ts 

d ibu ixos in fant i ls , mol ts d 'aquel ls n inots 

son d ignes d'ésser con temp la ts , no 

pas pels seus valors p ictôr ics s ine pels 

seus valors an imics , pel que volen dir, 

per la sensibi l i tat que apareix en Tobra. 

En aquest aspecte potser es podria 

dir que hi ha dues menés d'art p ic tôr ic . 

L 'una és const i tu ïda per les obres 

real i tzades per art istes que les dest inen 

a mostrar- les al public en galeries d 'ar t , 

perquè hi s iguin admirades, e logiades, 

premiades o comprades i que , natura l 

men t , requereixen un do especial , uns 

estudis i a lgunes vegades haver adqu i -

rit una certa murr ier ia per a la seva 

real i tzaciô. Aques t és Tart professional 

i sobre aquest art hem de dir que , 

deixant a banda eis art istes que pos-

seeixen un estudis p ro funds o que han 

assolit el t î to l en una escola de Belles 

A r t s , h o m es queda astorat quan coneix 

el g ran nombre de p in tors que hi ha 

i que hi ha hagut que tenen un cert 

n o m i que han penjat les sèves obres 

en sales d 'exposic iô amb èxit de public 

i de venda , perô que no han passât 

mai per cap escola, és a dir , que son 

au tod idac tes . És un ver i table mister i 

la in tuïc iô que tenen aquests au tod i 

dactes per resoldre el gran nombre 

de prob lèmes que présenta un quadre , 

tan t de perspect iva, c o m de Hums, 

qua l i ta ts , vo lums , e tc . Natu ra lment , 

par lem de p in tura f igura t iva , ja que en 
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Aquarella de Francese Amat. 

p in tura abstracta és mo l t fàci l amargar 

l ' ou . Cre iem del t o t necessari que el qui 

des i tg i dedicar-se a la p in tura o al 

d ibu ix assisteixi en una escola, però 

potser donare àn im al neòf i t de saber 

que aquests au tod idac tes existeixen de 

debò . 

L'altra mena d 'ar t p ic tòr ic cor respon 

a les obres que es real i tzen per a sa

t is facc io d 'un mate ix , per plasmar els 

prop is sen t imen ts , per dir a lguna cosa 

però sense pensar en Tap laud iment o en 

la venda . Aques ta mena d 'ar t va co-

mençar ja a m b l 'home de la prehistòr ia, 

que , per expressar els seus sent iments 

ar t is t ics o rel igiosos (no se sap ben bé) 

va emplenar les parets de mo i tes de les 

seves coves a m b aquel les del icioses 

p in tures que després s 'han conegu t 

a m b el n o m d ' " a r t r upes t re " . Ès a dir, 

que aquel l h o m e p r im i t i u , na tura lment 

au tod idac ta , va ser capaç, només amb 

els seus sen t imen ts , sols a m b les seves 

ganes de " vo le r dir c o s e s " , de crear 

un estil que és admi râ t després de milers 

d 'anys . Però, lés que no han estât 

au tod idac tes els pr imers escul tors , els 

pr imers poètes o els pr imers mùsics? 

lÉs que no existeix, encara, aquesta 

mena d 'ar t en t r ibus de l 'A f r ica , d 'Ocea

nia, d 'Amer ica? A i x ò es degu t al fet 

que el sen t iment art ist ic és innat en 

l 'home i ja en el seu estât pr imi t iu 

han sorg i t art istes que han vo lgu t 

" d i r c o s e s " . Després, l 'experiència i els 

estud is han ensenyat els homes a dir 

aquestes coses " b e n d i t e s " , però si no 

hi ha sen t iment ar t is t ic , si l ' home que 

adqui re ix aquesta exper iència i aquests 

estud is no és ar t is ta, o s igu i , si no té 

res a expressar, no sera capaç de 

realitzar una obra d 'ar t . A i x i doncs , 

la f i ta de les nostres excurs ions és pr in-

c ipa lment despertar aquest sen t iment 

ar t is t ic , realitzar a lguna cosa per a la 

nost ra pròpia sat is facc io . 

No és que v u l g u e m pré tendre que les 

nost res obres s iguin admi rades dintre 

de mi le rs d 'anys , però si que les hem 

de fer a m b l 'esperit dels nostres avant-

passats, és a dir , sense t imidesa i per 

de lec tar -nos nosal t res mate ixos . Segu 

rament que els qu i han v is i tât la nostra 

expos ic ió deuen pensar que moi tes de 

les obres no són tan ingénues, i vér i 

t ab lemen t és a ix i , però s'ha de tenir en 

c o m p t e que són anys de pract icar i 

que mo l t s dels que avui exposen ja no 

son capacos de fer aquel ls del ic iosos 

" n i n o t s " que fe ien en comenca r , pero 

és que la ingenuí ta t genera lment i per 

desgracia dura poc , el t e m p s ens la 

p ren . 

Vo ld r i em que els qu i ma: no han 

d ibu ixa t o p in ta t , per mes que teñen 

ganes de fe r -ho i se 'n senten impedi ts 

per la ve rgonya , es compenet ress in 

del que d iem en aquest escrit i que t in -

guessin en c o m p t e el que hem vo lgu t 

expressar, o siguí, que el comenca -

m e n t de to t art ha estât sempre a les 

ganes de voler dir coses, de voler 

expressar els sen t iments i que si ten iu 

ganes de d i r -ne , les d i g u e u , malgrat 

s igui a m b allò que vosal t res creieu 

que son " n i n o t s " . El pit jor és quedar-se 

m u t . 
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cronica 

a cura de Modest Montlleó 

Requeriment del diputar. 
Ramón Sala i Canadell al Govern 

El diputat i bon amie del Centre Ramón 
Sala i Canadell ens va enviar, el mes de juny, 
una copia de la interpellació que va adre-
car al Govern, relativa a un projecte de Re-
glament de Rescat a Muntanya, demanant 
disposicions i equips professionals, proveits 
deis mitjans tècnics necessaris i de materials, 
per prevenir i socorrer, segons que sigui 
necessari o convingui, les victimes deis ac
cidents de muntanya. I tôt aíxó ho va fer, 
recolzant en l'article 125 del Reglament 
Provisional de! Congrès, davant la Comissió 
de Cultura. 

L'escrit que va dirigir al Govern estava 
argumentât tal com hauria pogut fer-ho una 
entitat excursionista. En el cas del diputat 
per Girona, tots sabem que és l'home 
adéquat per presentar-ho raonadament, do
cumentât i convincent, car és un excur
sionista. 

Segons sembla, ja s'havia fet un intent 
en aquest sentit, l'any 1970, quan es crea 
una Comissió Interministerial per a l'estudi 
de la prevenció i control d'accidents de mun
tanya. Fou présentât un estudi-projecte de 
Reglament de rescat que va ser lliurat a la 
Delegado Nacional d'Esports, perô sembla 
que Tany 1972 se'n va perdre el rastre. 

La interpellació elogia la tasca deis esca-
ladors-esquiadors del eos de la Guardia Civil, 
encara que se'n remarca la insuficient efi
cacia davant l'avantatge dels helicôpters 
francesos, principalment en el nostre Pé
ri neu. 

Els excursionistes agraïm aquesta inter-
pel lació, que mereix el suport de totes les 
entitats excursionistes. 

Jornadas de l'alta muntanya 

Del 14 al 17 de juny d'enguany s'han 
célébrât, a la Seu d'Urgell i a Andorra la 
Velia, unes jornades d'estudi sobre l'alta 
muntanya. Hi han concorregut la Societat 
Catalana de Geografia (SCG), la Societat 
Catalana de Biologia (SCB) i la Institució 
Catalana d'Història Natural (ICHN), totes f i
liáis de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
També hi han participât la Societat Catalana 
d'Ordenació del Territori (SCOT) i l'Institut 
Cátala d'Antropologia (ICA). 

La celebrado de les jornades ha comptât 
amb el suport de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, dels Germans de la Salle d'aquesta 
ciutat i dels Grups de l'Ait Pirineu (GAP). 

Les sessions d'Andorra tractaren sobre la 
geologia, eis sois, les aigües, la vegetado i la 
fauna. També s'hi presenta un treball entorn 
de l'impacte de l'accio humana sobre la qua-
litat de les aiguës dels nus andorrans i un 
altre de réfèrent als sois de l'alta muntanya 
catalana. 

Al llarg del primer dia, a la Seu d'Urgell, es 
presentaren comunicacions de l'ICA i de la 
SCG emmarcades sota el títol general L'Es-
tudi de l'Alta Muntanya: realitats i pers
pectives. 

A la segona jornada es varen celebrar 
dues reunions publiques —a l'Ajuntament 
de la Seu— amb el Conseller de Cultura de 
la Generalität i President del Conseil Inter
universitari, Pere Pi-Sunyer. 

La primera d'aquestes reunions va tractar 
de la creació d'un Centre o Escola Univer
sitaria d'Estiu, especialitzat en l'alta mun
tanya. A fi d'endegar-lo per a l'any vinent 
es crea un Patronat, amb intervenció de re
présentants de tot l'Alt Pirineu, i un Comité 
d'EnlIaç entre aquest patronat i la Genera
lität. 

A la segona reunió es va parlar de l'en-
senyament a muntanya i de la política de 
concentracions escolars a l'Ait Pirineu. 

El tercer dia es presentaren comunicacions 
de TSCOT i dels GAP sobre les politiques 
territorials a l'alta muntanya i l'organització 
territorial i administrativa que caldrá fer-ne. 
A mes de les ponèneies entorn de la Liei 
de Muntanya, divisió territorial, turisme al 
Pirineu, etc., es va comptar amb la inter
venció de Jacques Guiu, Comissari d'Or
denació dels Pirineus francesos, i de Joan 
Becat, professor de geografia a la Catalunya 
Nord. Aqüestes intervendons assenyalaren 
una possible linia d'actuació a la Generalität 
i alhora advertiren dels problèmes que plan 
teja una planificado general a l'Alt Pirineu. 

A la Jornada de cloenda, presidida per 
Jordi Petit, Director General de turisme de 
la Generalität, eis représentants de les dife-

rents entitats participants feren un baiane 
de les jornades en allò que eis concernia. 

Ramon Ganyet, després de fer un resum 
i una valorado de les sessions tingudes, 
es congratula de l'exit de les Jornades, 
que aplegaven tants estudiosos de ternes 
connexos amb l'alta muntanya i demanà 
que es fes costat a la proposta de Liei de 
Muntanya dels GAP. 

Joaquim Gosàlbez resumí breument el que 
havien estât les sessions d'Andorra, tot 
dolent-se de l'escàs ressò trobat entre les 
autoritats andorranes. 

Caries Carreres remarca que és en actes 
com aquest on les entitats filiáis de l'I.E.C. 
compleixen mes espedficament el seu ob
jecte de posar en contacte grups de treball 
diferents i gent d'origens i activitats diver
sos. 

M. " Dolors Llopart es congratula que, per 
primera vegada, la veu dels antropôlegs 
culturáis hagi arribat als especialistes de l'or-
denació territorial per tal com, al seu enten
dre, el patrimoni cultural és factor molt 
digne a tenir en compte en qualsevol 
planejament i, en canvi, ha estât total-
ment menystingut. 

Jordi Prat agrai l'oportunitat d'adreçar-se 
als présents tot i que, de fet ja s'havia fet 
la valorado de les Jornades; des del punt 
de vista de l'S.C.O.T. considera que ha 
estât una de les activitats mes importants 
d'aquest curs, possible, sobretot, per l'es-
forç dels Grups de l'Ait Pirineu pel que fa 
a les sessions de la Seu d'Urgell. 

Josep M. Camarasa, per acabar, recordà 
que l'S.C.O.T. encara no és reconeguda 
com a filial per l'I.E.C. i en demanà el 
reconeixement soll icitât fa mes d'un any per 
tal com, en aqüestes Jornades, V S .CO.T. 
ha palesat —si encara calia— la seva sol
vencia científica. 

Finalment clogueren l'acte eis dos repré
sentants de la Generalität présents, Jordi 
Petit i Alexandre Chechi. 

Josep M. Camarasa 
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La via deis Guies, a l'esperò N de la pala 
d'Ereixe 12.685 m). 

crònica alpina 

a cura de Pere Aymer i ch 

Pre-Pirineu 

Montsec 

R. Despìau, M. Fabro i P. Viorrain varen 
realitzar l'escala d'un nou itinerari a la Paret 
de Catalunya de Mont-rebei el darrer mes 
d'abril. La via, batejada amb el nom de 
"via Marquises", está situada entre la "via 
delCorb" i el gran diedre. 

Serra de Guara 

Per pasqua, J . P. Barokas, M. Resmésy 
i S. Vallon varen obrir.una via de 230 m MD 
a la paret de la capella de San Martín situa
da prop del riu Alcanadre. 

Pirineu 

Peguera 
Aquest darrer estiu han estât obertes 

dues noves vies d'escalada a la regió del 
Peguera. L'una, a la punta E del Pic Mainerà 
Central (2.811 m), ha estât anomenada 
Nurimolla i segueix l'esperò N. El 13 d'agost 
Nuria Soles, Jaume Fernández i Caries Mitjà 
hi feren la primera ascensió (215 m BD 3'30 
hores). 

L'altra via ha estât oberta a la pala d'Ereixe 
(2.685 m); segueix l'esperò N i ha estât 
batejada amb el nom de "via deis guies". 
Jaume Fernández, Quim Merlos i Ramon 
Olivé hi dugueren a terme la primera 
ascensió el dia 24 de juny en 3,30 h 
(530 m D + ). 

PALLARS S0BÌRA Pie M a i n a r * Central 
Punta F. , esperii N 
Via Wurimolla 
per N Soles , J Fernandez ì C Mitlà 
I 3 abs. 13-8-79 
215 m , B0 , 3 Vt h 



Els Encantáis 
Aquesta primavera el guarda del refugi 

d'Amitges, Jorge Enrique, va efectuar el pri
mer descens amb esquís de la canal central 
deis Encantats, amb unes condicions de neu 
óptimos. 

Alps 

Weissmies (4.023 mi 

Ascensió hivernal realitzada a la via Alle-
gra-Dorsaz el passât 7 de gêner. L. Riva 
i A . Paleari h¡ varen pujar en 9 h i n'efectua-
ren el descens per l'aresta SE. 

Combin de la Tsessette (4.141 mi 
Els guies M. Bruchez i B. Pache ni rea

l izaren la primera ascensió hivernal per la 
via Bruchez-May els dies 27 i 28 de febrer. 

Gran Dru 
Nova vía oberta a la paret S, a l'esquerra 

de la via Contamine, per D. Collongettes i 
J . P. Franchón (MD-12h). 

Grandes dorasses (4.206 mi 
Els 1.200 m de l'esperó Walker han es

tât escalats els dies del 3 al 6 de marc per 
dos joves escaladors austríacs, W. Studer 
de 22 anys i W . Bertsch de 18 anys. 

Mon t Maudit (4.468 m) 
Nova via al corredor de l'Androsace, cara 

E, a l'esquerra del seu esperó homóním. Es
calada de 600 m de longitud en pendents 
de mes de 80°, duta a terme per Patrick 
Gabarrou i Bernard Muller. 

Mont Blanc de Tacul (4.249 m) 
A l'esperó de les tres puntes, ha estât 

oberta darrerament una nova via de roca 
de 400 m, ED inferior, en 7 h, per J . F. 
Hagen i Serge Koeng. 

K a r a k o r u m 

K2 (8.611 mi 
El conegut alpinista Reinold Messner 

aconsegui escalar el cim del K2, segon 
d'alçada de la terra, junt amb cinc alpinistes 
mes de primera línia, Renato Casarotto, 
¡taliá conegut per la seva ascensió en solí-
tari al i Huascaran, el guia alemany Michel 
Dacher, que compta amb l'ascensió al Lotse 
sense oxigen, Alessandro Gogna, el millor 
escalador italiâ del moment, Rober Schauer, 
austriac que ha assolít tres cims de vuit 
mil metres i, finalment, l'italiá Trieldl Mut-
schlerhner. El seu objectiu inicial era escalar 
l'aresta S, encara verge, sense oxigen 

i sense traginers, pero finalment optaren 
per l'esperó SE o Abruzzi obert l'any 1954 
pels italíans. L'ascensió, quarta en aquest 
c im, fou realitzada en un temps excepcional, 
cinc dies des del campament base situât 
a 4.950 m fins al cim. R. Messner i M. 
Dacher installaren només tres campaments 
d'alçada i un bivac. El 8 de juliol emplaça-
ren el camp. I a 6.100 m; el 9, el camp. II a 
6.680 m; el 10, el camp. III a 7.350 m; 
1*11 de juliol feren un bivac a 7.910 m i el 
12 arribaren al cim del K2 sense oxigen. 

Pie Dirán (7.628 m) 
Èxit de l'expedició castellana en aquest 

cim, situât al grup del Raposhi al Karakorum 
occidental. L'esmentat grup era format per 
alpinistes de la Sociedad Deportiva Excur
sionista i del Grupo de Montaña del CSIC. 
Malauradament, en el descens perderen la 
vida Arturo Romero, Enrique Temprano i 
Ramón Jáudenes a conseqüencia d'una 
allau de neu i pedrés quan passaven la nit 
del 13 al 14 de juliol en un campament 
d'alçada. Un quart membre del grup, José 
Luís García, es va salvar pero va resultar 
ferit. 

Nanga Parbat (8.125 mi 
L'expedició francesa Hímalaia + 8.000, 

dirigida per J . P. Frésafond i que tenía per 
objectiu assolir aquest cím, ha retornat del 
Pakistan. Després de grans problèmes d'ac
cès pel vessant de Rupal, deguts a les 
fortes pluges d'aquesta primavera, el pro-
jecte inicial fou abandonat i canviat per 
l'aresta W, de mes de 20 km de recorre-
gut. Dos membres dels vint-i-quatre que 
formaven l'expedició varen arribar al primer 
pic Mazenot de 6.900 m. Finalment, donada 
la Margada d'aquesta aresta, fou abandona
da.' Aquesta expedició era formada pels mes 
prestigiosos escaladors francesos del mo
ment, rao per la qual aquest fracas tara 
pensar molt sobre el futur de les expedicions 
grosses. 

Himalaia del Garhwal 

Nanda Devi (7.816 m) 
Una expedició nord-americana dirigida per 

Michael Clarke va aconseguir amb èxit 
aquest d m per l'aresta S el dia 21 de juny. 
Durant el descens hi perde la vida l'oficial 
d'enllac, en caure entre el campament I i el II. 

Himalaia del Nepal 

Annapurna (8.078 m) 
Aquesta primavera, l'expedició francesa 

dirigida per Jean-Luis Georges va assolir 

aquest cim per la mateixa ruta que els seus 
conqueridora précédents. El 30 d'abril Yves 
Morin, guia de Chamonix, i Henri Sigayret 
arribaren al cim. Tanmateix, l'objectiu de 
l'expedició era fer, per primera vegada, el 
descens amb esquís d'un cim de vuit mil 
metres. Malauradament, durant el descens 
un accident provoca la mort per asfixia 
d'Yves Morin, quan flanquejava un mur de 
glaça 6.800 m. 

Una altra expedició, aquesta japonesa, 
formada per tretze alpinistes i dirigida per 
Híronobu Yagi, va assolir aquest mateix cim 
per la seva cara N seguint la ruta dels 
holandesos, de l'any 1977. El 8 de maig, 
Seizo Tanaka i el Shérpa Pema aconse-
guiren el cim. 

Dhaulagiri (8.172 mí 
També l'expedició francesa dirigida pel 

conegut esquiador Silvain Saudan tenia per 
objectiu fer el descens d'aquest cim amb 
esquís. Durant l'atac al cim varen desapa
recer Enríe Poumailloux i Jean-Louis Sa-
barly junt amb el Sherpa Pema, en precí-
pitar-se una allau sobre les tendes, situades 
a 7.600 m 

Everest (8.848 ml 
Gran expedició pesant a l'Everest, aques

ta darrera primavera, dirigida pel ¡ugoslau 
Tone Skarja amb la participado de vint-í-tres 
alpinistes, dos metges, dos periodístes i qua
tre filmadors. El 13 de maig aconseguiren 
el cim J . Zaplotnik i A. Stremfelj, ¡ el 15 S. 
Belak, S. Bozic ¡ A. Phu que durant el 
descens sofríren un accident mortal. 

Lhotse (8.501 m) 
Expedició austríaca al Lhotse sota la direc-

ció d'Erich Vanis. El 15 de maig, després 
de seguir la ruta normal pel flanc W, arri
baren al cim W. Axt i M. Ladreiter i el 10 
repetiren l'ascensió B. Klausbrucner i T. 
Exner. 

Kangchenjunga (8.598mi 
Una expedició lleugera británica, dirigida 

per Doug Scott amb la participado de 
quatre alpinistes, aconseguí aquest cím 
per l'aresta N de 3.500 m, en tan sois sis 
setmanes. El 16 de maig varen arribar al 
cim Doug Scott, P. Boardman i Joe 
Tasker. 

Andes 

Yurupajá (6.634 mi 
Aquest darrer estiu, ¡'especialista en "es

quí extrem" Patrick Vallencant ha fet el 
descens amb esquis d'aquest difícil cim per 
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El Nevado Chopica/qui (6.354 m) pel ves-
san t W. 

pendents de 65°. Tot el descens va ésser 
filmat. 

Operado Llanganuco-79 
Els components d'aquesta operació, Jo-

sep Casanelles i Lluís Gómez, ambdós mem
ores del Centre Excursionista del Penedés 
i del Centre Excursionista de Catalunya, 
varen dur a terme una amplia campanya a la 
Cordillera Blanca del Andes del Perú a fináis 
de juliol i primers d'agost. Des del campa-
ment base, situat a 3.900 m a la Quebrada 
de Llanganuco, van fer les següents ascen-
sions: 

Nevado Pisco (5.752 m) per Taresta SW. 
Nevado Chopicalqui (6.354 m) per Tares

ta SW. 
Couloir al coll deis Huandoys N i E (5.800 

metres). 
El mal temps impedí Tascensió en aquests 

cims: 
Huascaran Sud (6.768 m) per la Garganta 

I des de Musho (3.020 m). 

pellicules Olimpiada del polonés Bogdan 
Oziworaki, Auyituq-das land das niemals 
schimltz de Talemany Gerhard Baur, El grin
go esquiador del francés Pierre Saloff-Coste 
i finalment Qazide 78 de F. Javier Garreta de 
Pamplona. 

Cinema de muntanya 

DUrant els dies del 28 de maig al 3 de 
juny es va celebrar el I Certamen Interna
cional de Cine de Montaña Euskal-Herriko 
Mendizalena a Sant Sebastiá amb la 
participado de pel-lícules que representaven 
nou paisos. El jurat concedí el Gran Premi 
Euskal-Herriko Mendizalena al fi lm Duhd 
kosi-re/etiess river of Everest de l'anglés 
Leo Dickinson, aíxí com altres premis a les 

Han col laborât en aquesta crônica: Jau-
me Fernândez, David Hernândez i Josep 
Casanelles. 

CrOÉ a espeleologjca 

a cura d'Alfred Montserrat 

Novetats a Escuain: l'avene B-15 

Espeleòlegs del G.E. de Badalona han 
assolit una cota avaluada entre 1.100 i 
1.150 m en aquest avene del massis de Las 
Tres Marías, en el Pirineu d'Osca. Aquesta 
cavitai fou explorada fins a —250 el 1977; 
s'arribâ a —700 l'any passât i encara 
continua. Eis ressorgiments del riu subter-
rani que hi circula es suposa que son les 
anomenades Artiguo Bajo, sense descartar 
un enllaç amb la cova de Fuentes de Es
cuain, tot i que està per sota la cota 
d'aquesta. Mes avail dels mil metres sembla 
que hi ha tot un complex de galeries que 
permet mantenir aqüestes idees, malgrat 
la dificultat inherent a l'exploració. Després 
de deu anys de constants campanyes en el 
massís, comencen a lluir-ne els résultats: 
la quarta cavitai del món en desnivell. 

Situado d'Escualn als Pirineus. 
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La Sima del Cueto (Santander) 
En aquest avene, conegut també com 

Sima de Peña Blanca o Juhué, s'ha desce
ben una comunicació amb la Cueva de 
Coventosa. L'enllap va ser obtingut per un 
equip francés, el mes de juny passat, d'una 
manera gairebé casual. 

Nou récord del món de profunditat, ais Alps 
El descobriment d'una boca superior i el 

posterior enllac amb el sistema principal ha 
permés que l'avenc Jean Bernard sobrepas-
sés, encara que sigui de poc, el récord 
de la ja llegendárla Pedra de Sant Marti, 
que l'havia mantingut vora vint anys. Encara 
sense dades definitives, la profunditat ha es-
tat fixada en 1.410 m. Amb aixó el récord 
mundial abandona el Pirineu i se'n torna 
ais Alps, sempre dintre territori francés. 

bibliografia 

Guia de lectura 

REUS Y SU ENTORNO EN LA PREHIS
TORIA. Autor: Dr. Salvador Vilaseca i 
Anguera. Edicions Rosa de Reus. Vol l-l l, 
Reus 1973. Associació d'Estudis Reusencs. 

Treball guardonat amb el II Premi Pedrol, 
convocat peí Consell Superior d'lnvestiga-
cions Científiques. L'entorn de qué parla 
el títol del llibre és molt extens i s'hi poden 
trobar relacionades troballes fetes a pobla-
cions tan allunyades de Reus com és ara 
Tortosa, Tivissa, Ulldemolins, Siurana, Fal-
set, etc. Treball molt interessant sobre el 
paleolític inferior, fauna quaternária, neo-
lític cardial, amagatalls neoeneolltics, coves 
sepulcrals, art rupestre, etc. Obra ¡I-lustrada 
i de molt d'interés per a l'excursionista 
rigorós que, a l'hora de programar una 
exCursió, vol saber la historia del terreny 
que es proposa visitar. 

POMPEU FABRA A PRADA. Recollit i 
presentat per Ramón Gual. Revue Terra 
Nostra, n .°33, 1979. 

Qui estigui interessat a conéixer el máxim 
de detalls de la vida del nostre mestre 
Pompeu Fabra durant els seus anys d'exili 
cal que fullegi aquesta obra, de 167 pagines, 
molt ¡I-lustrada on han col-laborat moltes 
persones d'allá i d'aqui, personatges fidels 
al nostre poblé. Escrits de Josep S. Pons, 
Antoni M. Badia Margarit, Charles Bauby, 
Ventura Gassol, Josep Carner, Pere Ver-
daguer i altres. 

PEÑALARA. Any 1978, 101 pág. El Paraíso 
perdido de los Incas, per Raquel García i 
Joan Manuel Cortés. 

Un article que descriu pagines viscudes al 
Perú en el transcurs d'un viatge, carni del 
Machu Picchu, la Valí Sagrada deis Inques 
i la seva mitologia. Petit vocabulari quítxua-
castellà, per famíliarítzar-se millor amb els 
noms geogràflcs i el seu sígnificat. Deu pa
gines amb il lustracions que recomanem tant 
ais que viatgen per plaer, com ais qui vul-
guín esquiar a 5.200 m d'altitud. 

ATLAS DE ASTURIAS. Geografie, histo
rie, economie i turístic. 1977. 

Per si hom voi visitar i conéixer aquest 
pais, cal primer fullejar aquest atlas on figu
ren dades de climatologia, flora i vegetado, 
geologia, pesca ¡ caca,-transports, índex de 
nuclis habitats i d'accidents geográfics. 182 
pagines sobre Astúries, de forma exhaustiva 
i d'una utilítat excursionista évident. 

CULTURA. Revista de l 'A.A.E.E.M.I. de 
Valls, n.° 383, juny 1979. Estudi sobre l'evo-
lució deis Castells del Xiquets de Valls. 
Autor: Daniel Ventura. 

Com diu el títol, és un estudi, en vuit 
pagines, força complet, de l'evolució deis 
Castells del Xiquets de Valls, així com del 
seu nom, fruit de l'estudi de l'autor. 

REVISTA DE GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
Vol. 5, n.° 6, juny 1979. De España a Grecia, 
caminando. Autor: Demetrio Sinopolis. 

Es tracta d'una caminada des de Galicia 
a Izmir, a la costa occidental de Turquía, 
seguint la ruta del pelegrins medievals 
per Espanya, passant els Piríneus i seguint 
el carni d'Annibal cap a Italia. L'excursió 
acaba amb el trajéete de la Primera Croada, 
per Grècie. Experiencia viscuda per un 
matrimoni i tres filis de 21 , 7 i 3 anys. 

Modest Montlleó 
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EN 
L'ALPINISME 
COM EN 
L'ESQUI 
TAMBÉ ELS 
PRIMERS 

ESPORTS 

edelweiss 

• ELS MILLORS MATERIALS, TANT N A C I O N A L S C O M ESTRANGERS. 

• A S S E S O R A M E N T TÈCNIC ESPECIALITZAT. 

• INFORMACIÓ ALPINA. 

• PROJECCIONS D'ALPINISME I N T E R N A C I O N A L 

• CICLES I CONFERENCIES SOBRE LALP IN ISME. 

• INFORMACIÓ SOBRE M A S S I S S O S EXTRAEUROPEUS. 

• GUIES, LLIBRES I REVISTES ESPECIALITZADES. 

• INFORMACIÓ I RESERVA DE PLACES A TREKKINGS INTERNACIÓNALS. 

• INFORMACIÓ SOBRE CICLES I CURSETS O R G A N I T Z A T S PER LES 
ENTITATS EXCURSIONISTES I L 'ESCOLA C A T A L A N A D A L T A M U N T A N Y A . 

• C O N D I C I O N S ESPECIALS PER A L 'EQUIPAMENT D'EXPEDICIONS. 

T ô t a / x ô I mes ho trobareu a 

GRAN VIA, 527 

Telèfon 254 83 00 

Barcelona-11 
PARKING 
GRATUIT 



Tug"** 

KADUCROK 
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Editada per l'Equip de Recerques Espeleológiques (ERE) del Centre Excursionista de 
Catalunya, és la revista mes antiga d'Espeleologia que avui es publica al nostre pais. 

ESPELEÓLEG és fidel reflexe de l'evolució en l'estudi i l'exploració del món subterrani. 

Amb ESPELEÓLEG coneixerás els últims avancos técnics, les darreres i mes impor-
tants troballes realitzades per espeleólegs catalans, coneixerás alió mes important 
que en espeleología succeeix. 

Si creus, com nosaltres, que tot aixó val la pena subscriu-te a ESPELEÓLEG, butlletí 
d'informació i relació de l'E.R.E. 

S/ encara no sou 
subscriptors 
d' ESPELEÓLEG 
no espereu mes 
i rebreu la revista 
al vostre domicilí, 
si retalleu i envieu 
aquest butlleta a: 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA 
C L U B ALPÍ C Á T A L A 
Paradis, 10, pral. 
Barcelona-2 

Nom: Cognoms: 

Adreca: 
Població: Dist. Post.: 

Se subscr iu a la revista ESPELEÓLEG a partir del 

núm. | | | | amb el pagament de ptes. cada 

quatre números. 

Cobrament: reembossament 
adjunto taló bancari 
nominat iu 
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B A R C E L O N A - 9 U l a 30metres LLEIDA 
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EL MATERIAL SERVAL 

PRESENT A LA EXPEDICIÓ 

AL DHAULAGIRI-8.172 mts. 

Foto: Cordada entre serac's a 5.600 mts. «Expedició DHAULAGIRI-79» 

Model SUPER VIVAC HIVERNAL - Capa
ci tai màxima 102 litres, minima 85 litres. 
Fabricada amb nyló extra, espatlla de coto 
encoixinada i ample cinturò anatomie. Cre
mallera frontal que permet la seva util itza-
ció en vivacs. 

«El seu disseny avançât, la seva gran capa
ci tai i especial resistencia l'han feta decisiva 
per assolir el nostre objectiu.» 

GREGORIO ARIZ, Cap de ¡'Expedido. 
Component del Comité Tècnic SERVAL. 


