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Editorial 
PINTE M CATALUNYA, una altra obra col-lectiva 

Podrem veure ben aviat, distribuida 
per totes les poblacions cap de comarca 
del nostre país, una gran col-lecció de 
dibuixos. 

Son els 100.000 dibuixos del con-
curs PINTEN! CATALUNYA, fets per 
nois i noies de les 38 comarques. 

Aquest concurs, convocat el quatre 
d'agost d'enguany, demanava ais nos-
tres conciutadans mes ¡oves uns ins-
tants d'atenció, de ref/exió i de voluntat 
enmig deis dies fugissers de les vacan-
ees d'estiu. 

Atenció per mirar fora de casa. 
Reflexió per adonar-se que el que 

veien era Catalunya. 
Voluntat per fer-ne un dibuix i situar

lo dins el context de la divisió comar
cal de la nostra térra. 

Tot aixó ho han fet, aquests nois i 
noies. 

Han anat a fer excursions, han sortit 

a/s balcons i a les finestres i han baixat 
al carrer. Han mirât i han vist, pen
sant, mentre ho feien, que després 
n 'hauria de sortir un dibuix. 

Pares i mestres també els hi han 
ajudat. 

Classes senceres han.anat a dibuixar 
ia ciutat, elpob/e, la muntanya. 

La lliçô de geografia, d'art i de ciuta-
dania, aquests escolars no l'oblidaran 
fàci/ment. 

Tots hi han treballat i el seu treball 
ha donat aquest munt esplèndid de 
dibuixos. 

Aquest mes de desembre comença-
ran les exposicions. 

Ara, per preparar-les, ja hi ha movi-
ment a totes les nostres comarques. 
Socis i amies del Centre estan c/assi-
ficant els mil ers de dibuixos per tal de 
donar una visiô cohérent de l'heterogeni 
conjunt. Tothom veurà les sèves prô-

pies obres iles de/s seus veïns. 
Les visites a les exposicions seran 

una simpática lliçô de geografia, pos
sible gracies als nostres joves artistes. 

Tots hauran ajudat a fer la gran ex-
cursió que preteniem quan vam ideai 
aquest concurs tan ben compres, ac
ceptât i promogut per la Caixa de Pen
sions. Haurem fet una gran excursió 
que servira a molts ciutadans, grans i 
petits, per descobrir Catalunya i a 
d'altres per conèixer-la millor. 

Si ho aconseguim, un cop mes hau
ran estât utils a la nostra terra els 
objectius que originaren i mantenen el 
nostre Centre Excursionista de Cata
lunya, i tots els qui participen en la 
seva obra col-lectiva sentirán noves 
forces per prosseguir-la, ara mes que 

ZAÌYA D € PENSIONS 

"la Caixa" 
OHDM D€ P€NSiONS 

"la Caixa" 
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Una travessada per la serralada 
del Huay-Huasch 
per Josep M . a Sala i Albareda 

A Oyón es pot apreciar de seguida la mena 
de construcció que unifica les cases de les 
classes baixes. 

Contemplem, impotents, com els 
xofers intenten adobar les ballestes de 
l'autobus que baixa d'Oyón: en un so-
trac del mal cami —alla en diuen carre
tera— han quedat "malogradas", que 
diuen els resignats viatgers. 

Fa unes vuit hores que hem sortit 
de Lima i el dia, ventos i rúfol, posa 
una nota trista a la nostra situado. 
No sabem si, a Oyón, hi trobarem els 
qui ens ha recomanat en César Arnao, 
l'àngel tutelar de tots els qui volen 
conèixer les muntanyes del Perú, per tal 
d'ajudar-nos a trobar aigu que ens vul-
gui acompanyar amb alguna bestia de 
càrrega en la nostra travessada fins a 
Chiquian. 

La reparado de la ballesta amb mit-
jans de fortuna, es fa Marga. A mes del 
nostre i del "malaguanyat", s'han ajun-
tat dos o tres autobusos mes i uns 
quatre camions i camionetes. La pista 
estreta no permet el pas. La gent, la 
majoria indis, están tranquil-líssims. 

"Ahorita mismo lo arreglan". I aquest 
"ahorita mismo" ja fa dues hores que 
dura. 

Només un caramba!, sonor i rotund, 
será l'única paraula, un xic mes forta 
que les altres, que deixarà anar un home 
fort i cantellut, quan la baluerna tron-
tollant dalt d'una mena de torre de Pisa 
improvisada amb el cric i un munt de 
pedrés está a punt d'aixafar-li la má. 

Poblé pacifie i résignât, aquest del 
Perú! 

El nostre grupet, incredul i nervios, 
hagué de reconêixer que la paciencia 
i la traca també fan miracles. I les 
ballestes foren canviades, i els cotxes 
tornaren a engegar, els uns cap a Lima i 
nosaltres cap a Oyón. 

Aquesta avaria ens ha permès posar
nos una mica mes a prop de l'auténtic 
poblé peruà, heterogeni i fascinant: 
deis indis de la muntanya, amb els seus 
ponxos i barrets, hierátics i misteriosos, 
de I1ingeniero de les mines amb el seu 
case, símbol de superioritat i autoritat, 
del venedor de llibres d'una editorial es-
panyola, home curios i pie d'una cultu
ra "sui generis", emprenedor i actiu, 
i de l'home que ens facilitará la nostra 
excursió, el sergent de la Guardia Civil 
Peruana, en Jorge Chang. 

Nét de xinés i peruana, és un home 

petit, de faccions on l'ascendéncia 
oriental és patent. Net i polit, exerceix la 
seva autoritat amb naturalitat i eficàcia. 
Ens diu que a Oyón mirata de trobar 
qui ens acompanyi i ens facilitarâ allot-
jament per aquesta nit. 

La pista puja desesperadament per 
sortir del fons de l'engorjat que fa hores 
que seguim, i l'horitzó s'eixampla una 
mica. Arribem a Oyón. 

Poble esbalandrat i que diuen que té 
uns cine mil habitants, miners la seva 
majoria. En Chang ens acompanya a 
l'hotel, que ni a mitja estrella no arriba. 
Una escaleta exterior ens porta en una 
galeria on s'obren les portes de les 
nostres habitacions. L'hostaler té la 
gentilesa de canviar les coixineres dels 
llits. No hi ha llum elèctrica i les espel-
mes projecten ombres misterioses sobre 
les parets. 

Una habitació es transforma en ma-
gatzem general per organitzar els pa
quets que hauran de carregar les 
haveries. 

Sopem junt amb en Chang i un aju-
dant seu, i una tassa d'hispancho 
— una infusió d'una herba del pais, de 
desconegudes virtuts— segella la nos
tra amistat. 

Durant la nit cauen forts ruixats, 
però en aixecar-se el nou dia el cel és 
quasi net i les muntanyes dels voltants 

brillen enfarinades de neu. Sortim per 
ultimar detalls i preparar la nostra 
marxa. 

En una cantonada ens espia la canalla 
del poble. Som un espectacle poc fre-
qüent. I gratuít. Peí cel, rabiosament 
blau, s'empaiten els núvols blancs i 
negres. D'una porta surten els sons 
melangiosós d'una arpa. Traiem el cap. 
En un racó fose, amb el seu ponxo i 
el seu barret, un indi toca les cordes 
d'una primitiva arpa. No s'immuta i, 
com si no ens hagués vist, continua 
la seva sonata. Son les vuit del matí! 

En Chang, el nostre home providen
cial, puix el recomanat per en Morales 
Arnao és absent d'Oyón, ens posa en 
contacte amb en Teodomiro, que será 
el nostre guia. Tanquem tractes i que-
dem de sortir a migdia. Tornem a 
l'"hotel", i en el pati preparem les 
cárregues, repartides entre motxilles i 
grossos sacs de lona. Dues nenes, de 
carones vermelles, i uns gossos de raga 
indefinida son els nostres fidels espec
tadora. Mes tard de l'hora convingüda 
(la puntualitat no sembla ser la virtut 
nacional del Perú), compareix en Teo
domiro, acabat d'afaitar, amb cinc bur-
rets i un gos pollos i pudent. 

L'operació de carregar les bésties és 
mes Marga del que voldriem i fins pas-
sat migdia no podem marxar d'Oyón, 
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Familia india a les cabaes de Pushcaragra. 

després d'acomiadar-nos cordialment 
d'en Chang, exemple d'eficàcia en un 
servei public. Desapareix Oyôn, darrera 
un repleé del terreny, i començem el 
cami cap a Surasaca i el Mac de Sura-
cocha. 

Les muntanyes son pelades i els cims 
mes alts desapareixen dintre els nûvols. 

Travessem un primer poblet, com 
tots els que veurem, de parets de fang 
pastat amb herbes i teulades d'herbei 
0 metall ondulât, i veiem per primer 
cop un ramat de liâmes. Enrera queden 
Cashaucro, Pomamayo i Ucruzchaca, 
1 seguint les vores del riu Quichas 
arribem al poblet del mateix nom on 
parem per fer una menjada, a la vora 
del riu i voltats de tota la mainada. 

El temps s'embolica quan vespreja, 
i amenaça pluja. Ens falta encara bas-
tant per arribar a Suracocha. Comença 
a nevar i en Teodomiro ens busca 
acolliment en unes cabanes. 

Unes dones amb criatures ens fan 
Hoc a la vora del foc. A fora neva i 
venteja. Fa fred. Estem ja a 4.150 m 
d'altura. 

Mengem i ens preparem per dormir. 
Les dones i les criatures desapareixen 
i ens deixen el Hoc per a nosaltres 
sols. El Hoc, petit, ens el repartirem 
els set del grup, en Teodomiro, els 
conillets d'indies que els naturals en 
diuen cuis i que surten de pertot 
arreu, un pareil de galls dindis i el gos 
d'en Teodomiro, que nosaltres ens 
afanyem a fer fora, bo i que ell, a la 
mes petita, aprofita per ficar-se dins. 

Quan clareja veiem el terreny tot 
enfarinat, perô el temps sembla que vul-
gui millorar. La majoria del grup acusa 
molèsties, degudes a l'altura, en espe
cial mal de cap, que, afortunadament, 
en quasi tots desapareixerà en côrrer 
el dia. 

Carreguem i emprenem nou cami. 
Veiem a la nostra dreta muntanyes 
grosses ben nevades. Son cap a la ban
da de les mines de Raura, fins on 
arriba una pista-carretera. 

Ens creuem amb un nombrôs ramat 
de liâmes de posât altiu i amb les 
orelles marcades amb llacets de dife-
rents colors. És el senyal per reco-
nèixer'n els diferents propietaris. 

El terreny és pelât, cobert per una 

herba rostida pel fred i on, curiosa-
ment, es troben de tant en tant unes 
petites flors grogues. 

Ens acostem a Surasaca. Una presa 
reté les aiguës de l'estany de Sura
cocha, a 4.379 m, fent-ne un extens 
llac de prop de cinc quilômetres de 
Harg. 

Fins al peu de la presa, i per l'altra 
riba del riu, hi arriba una pista que, si 
ho haguéssim sabut abans, ens hauria 
estalviat un dia de marxa a peu. 

El dia és gris i molt ennuvolat. A 

la nostra dreta i a l'altre cantó de 
l'estany, veiem, pels forats que deixen 
les nuvolades, geleres i cims de la serra 
Raura. 

Queda endarrera Surocacha i ens 
fiquem a la Quebrada Pucarangra, de 
fons pía i pantanos, tancada a la dreta 
pels cims de Raura i a l'esquerra per 
cims pelats de mes de 5.000 m. 

En uns aiguamolls s'enfanguen i s'en-
sorren els burrets. Per uns moments 
temem que la nostra travessada no 
s'acabi aquí. En Teodomiro treballa de 
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Ramat de llames a les cabanes de Pushca-
ragra. 

valent ¡ nosaltres també, ¡ amb uns 
cops de peu d'en Teodomiro donats 
magistralment, ¡ acompanyats, d'un tu 
madre i d'alguna expressió bon xic 
mes torta per part nostra, aconseguim 
treure els rues de la seva perillosa si
tuado i continuar carni. 

Realment costa una mica de fer-se 
carree de les proporcions d 'aqüestes 
muntanyes. Fa temps que sembla que 
ja som a tocar el Portachuelo del 
Huay-Huash, i el fet és que no hi 
arribem mai. El carni puja a mig ves-
sant i la Quebrada s'enfonsa a la nostra 
dreta. Les clarors de la tarda, filtrant-se 
pels forats de les nuvolades, ¡Iluminen 
el cim culminant de la señalada Raura, 
el Nevado Yerupá de 5.685 m, amb les 
seves geleres imponents, i les arrodoni-
des prominéncies deis "nevados" Culi 
i Matador, que des d'aquí semblen 
oferir magnifiques ascensions amb 
esquís. 

L'últim tros de pujada es fa dur ais 
del grup que, poc aclimatats, acusen 
els quasi cinc mil metres d'altura. 

Un últim esforc i ja som al trencall 
del Portachuelo del Hauy-Huash. 

Les llums de la posta il-luminen, d'un 
rosa pujat, les nuvolades que mes 
enllà deixen veure un cel net tot pie 
d'espérances. 

El carni baixa per tarteres cobertes 
d'una mica de neu i passa pel costat 
de la llacuna Challhuacocha, que reflec-
teix els cims dels Puscanturpo amb 
les ultimes lluïssors purpúries del dia. 
Planegem per terreny cobert d'herbes 
altes. A la nostra dreta pengen, dels 
cims mes prôxims, petites closques de 
glaç. 

És quasi fosc. En Teodomiro sembla 
no conèixer gaire bé el carni i dubta. 
—Señor, una luz, que los burros se 
extravian, crida amb la seva veu prima. 
Les lots no fan prou llum i ja no ens 
hi veiem. Decidim acampar. Un Hoc 
bastant pia ens ofereix espai suficient 
i aviat tenim les tendes parades. Demà 
sera un altre dia. 

Que no és pas gaire millor que el 
d'ahir. Les nuvolades migtapen els 
cims importants de l'extrem sud de la 
serralada del Huay-Huash, amb les se
ves geleres penjades i les arestes totes 
verticals. Desfem les tendes després 

d'un lleuger esmorzar, carreguem els 
ases i tornem a caminar. 

Al cap de poc, l'extensa llacuna Vi-
conga apareix ais nostres peus i pocs 
minuts després arribem en una cabana 
amb pretensions de casa, on viu, amb 
la seva familia, el guarda que controla 
el nivell del llac, recrescut per una 
petita presa. 

Cabana verdaderament miserable, 
sense cap confort ni condició higiénica, 
pero, aixó sí, amb una aparell emissor-
receptor, per transmetre les dades que 

interessen a la companyia hidroeléc
trica. 

La nostra moral está bon xic baixa, 
com si li peses el sostre de núvols 
grisos que tapen el cel. Decidim fer un 
dia de repòs. 

I se'ns presenta un greu problema. 
En Teodomiro diu que se'n torna a 
casa i que ens deixa. Diu no conèixer 
el carni i que els rucs están cansats. 
Els follets de les muntanyes li han posat 
la por al eos i la seva decisió és ferma. 

Veiem perii lar la nostra travessa. 



I mentre les noies intenten coure una 
col-i-flor, que no sé per quin misteri 
portem amb nosaltres des del primer 
dia, iniciem Nargues i pacients négocia-
dons amb el guarda i en Teodomiro. 
Aquest ha près una determinaciô ina
movible i se'n va. El guarda té uns 
ruquets que ens llogaria si algû pogués 
acompanyar-nos. És en aquest moment 
que, d'aquelles immensitats desolades 
— oh miracle!— apareix en Marcelo. 
Xicot agradable i despert, s'avé a venir 
amb nosaltres i a fer de muler, ja que 
diu conèixer el camî i haver-lo fet mes 
d'una vegada. 

La moral puja uns graons, perô els 
nûvols no. 

La col-i-flor bull que bull, pero no es 
vol coure. 

Tanquem tractes amb en Marcelo i 
amb el guarda, que ens lloga els ru
quets. Formalitzem uns contractes i pa-
guem per endavant una part dels ser
vais. En Teodomiro cobra i marxa tôt 
seguit. Per a ell és un alliberament. 

La col-i-flor, no pas cuita del tôt, és 
un dels ingrédients d'una subtanciosa 
sopa que forma part del nostre dinar-
sopar. I amb l'esperança d'un demà 
millor ens enquibim dintre la cabana 
per dormir. 

L'operaciô de carregar els burrets 
demana el seu temps, ja que no hi ha 
prou cordes per lligar els paquets. Per 
fi, aprofitant bagues i cordills de 
recanvi de les botes, ens en sortim. 

Baixem fins al costat del Mac i co-
mencem a pujar cap al Portachuelo 
d'Ararac. Per sota les nuvolades, el sol 
il-lumina les geleres, molt prôximes, 
dels Nevados Quesillojanca i Azuljanca, 
que queden a la nostra dreta, mentre 
a l'esquerra es perden dintre els nûvols 
el Puscanturpo i el Cerro Trapecio. 

Arribem al Paso Ararac, a 4.750 m, 
i al davant nostre tenim els fondais del 
Huay-Huash amb els estanyols d'aigua 
verda de Barrosacocha i Mitococha. 

Baixem i trobem una bona dona, 
que viu amb la seva familia en unes 
cabanes camuflades entre grossos 
blocs de pedra. Ens ven dos litres de 
Net i ens assenyala un cim, que segons 
les nostres referències és el Cerro 
Trapecio, tôt i que ella en diu Yeru-
pajâ. El verdader Yerupajâ queda molt 

mes al nord, perô no és pas qiiestiô 
d'esmenar-li la plana. 

Continuem la baixada i a les cabanes 
del Huay-Huash fern una parada per 
menjar. El dia és trist. Grosses nuvo
lades corren pel cel. El temps no está 
al nostre favor. 

Altre cop en marxa, remuntem el 
Paso Carnicero. Passem prop de les 
cabanes i de les verdes aiguës de l'es-
tany del mateix nom, que reflecteixen 
les penjades geleres que baixen dels 
"cerros" Jurai i Carnicero, de 5.550 
i 5.980 m. El temps millora i amples 
ullades de sol fan brillar eis gels i les 
esmolades arestes que corren d'uns 
cims als altres. 

Ens acostem al Paso Carnicero. La 
llacuna Atocshaica, intensament blava, 
emmiralla els cims que ara brillen sota 
un eel quasi net de nûvols. El camî ser-
penteja entre petits turonets que ocu
pen el tons del llarg Paso Carnicero, i Ii 
costa d'arribar al punt mes alt, a 4.575 
metres. Comença la baixada i quan 
passem prop d'un estanyol en Marcelo 
diu que ens quedarem a dormir aqui. 
Com a ra6, addueix que mes avail hi 
ha indis que roben les cavalleries, i que 
aqui on som no ens poden veure. Da
vant una rao de tant de pes, parem les 
tendes, preparem una mica de sopar i 
a dormir. En el eel, per fi, brillen les 
estrelles. 

En Marcelo vol dormir al ras, per 
vigilar les bèsties, i desapareix amb el 
seu ponxo i unes mantes. Poe després, 
unes lluïssors vermelles ens fan treure 
el cap de les tendes. En Marcelo, per 
escalfar-se, crema les altes herbes d'a-
questes muntanyes. Sort que els lladres 
de mes avail deuen dormir! 

No. El temps no ens vol afavorir. 
Una boira baixa tapa el paisatge i una 
petita nevada ha enfarinat tendes i her
beis. En Marcelo ha passât una mala 
nit. 

Desmuntem el campament, carre-
guem les bèsties i avail! dintre la boira
da que de tant en tant deixa caure 
una mica d'aigua neu. La moral torna 
a estar molt baixa. 

Per fi sortim de la boira i veiem un 
paisatge trist i monoton. Llargs pen
dents herbats que baixen de dins les 
boirades i es perden en el fons d'es-

tretes valls. Dèixem un camf, a la nostra 
dreta, que ens portaria a Queropalca, 
el poble mes important d'aquestes ro-
dalies, i continuem baixant fins al fons 
de la Quebrada de Carhuacocha, que 
remuntem cap a l'esquerra en busca 
de l'estany del mateix nom. 

Comencen a obrir-se petits forats 
en les nuvolades i veiem un xic de cel 
blau i altes crestes nevades. 

Arribem a Carhuacocha. Un rierol 
alegre s'escapa de la plana superficie 
verd-blava. Un airet fi vincla els joncs 
de vora l'aigua. Per entremig les esfi-
lagarsades de la boira veiem per primer 
cop l'alterôs cim del Yerupajâ, el mo-
narca absolut de tôt el Huay-Huash. 

La moral s'enfila. Sembla que el 
temps vol canviar a bo. 

Reposem una estona, tôt contem
plant els jocs de boirades i nûvols, 
clars-obscurs i ombres que s'empaiten 
per sobre l'aigua. Els cims i les sèves 
geleres espectaculars cada cop es 
deixen veure mes bé. 

En Marcelo diu que acamparem millor 
al costat de les cabanes d'Incahuain, 
a uns 150 m sobre l'estany, a la vorera 
esquerra. Reaiment, el Hoc és magnifie, 
un replâ penjat sobre l'estany i amb 
una visiô espectacular de tots els ge-
gants de la serralada, des del Nevado 
Sarapo a l'imposant Jirishanca, passant 
pels altius Siula, el vertiginôs Yerupajâ 
i el massis Yerupajâ Chico o El Toro. 
El cel ha quedat quasi net i el sol fa 
ressaltar tots els replecs de les mun
tanyes. 

Muntem les tendes i negociem la 
compra d'un be a la familia que viu a 
les cabanes. Cinc-cents sols i l'olla i la 
paella que portem és el preu que en 
paguem. N'Anacleto vindrà amb no
saltres a Chiquian per quedar-se amb 
l'olla i la paella. Total, sis dies entre 
anar i tornar. El temps no compta 
per a aquesta gent. El neguit i la pressa 
son per a nosaltres, els civilitzats que 
vivim en el millor dels mons. 

El be és cuit a la pachamanca. 
Una mena de carn a la llosa cuita dins 
un clot fet a terra, amb herbes com 
a combustible, i tapada amb pedres. 
Herbes aromatiques i espècies donen 
gust a la menja. En Juan Carlos i la Ma
ria, els fills de n'Anacleto, amb les 
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El Ninashanca i el Rondoy, des de la Quebra
da Cuncush. 

te ? 

seves carones vermelles ¡ vestits mul-
ticolors, vigilen l'espectacle. Com un 
immens teló de fons, les siluetes neva-
des del Siula i el Yerupajá, deis quals 
a ¡ntervals regulars es despengen sono-
res allaus. 

Vespreja i ja es veuen els primers 
estéis. En Marcelo dormirá amb nosal-
tres a la tenda. El xicot —detall que el 
fa gran ais nostres ulls— es renta els 
peus en les gelades aigües d'un rierol 
de la vora. 

Un nou dia deixa veure les puntes 
mes altes, daurades peí sol ixent, com 
flotant sobre unes boires fosques que el 
sol va fonent. 

Deixem Incahuain i el record de 
companys nostres que anys enrera 
escalaren alguns cims de la regió, i 
remuntem una ampia valí herbada fins 
en una collada tota allargassada que 

ens dona entrada a la valí del riu Janea. 
El contrast és violent. Uns primers ter
mes suaus i herbats, i al darrera, ben 
verticals i amb Mises parets, els espec
tacular cims del Jirishanca, Rondoy i 
Ninashanca, cofats d'inversemblants 
geleres. Ens creuem amb un genet sóli
ta ri. 

Després d'una llarga baixada arribem 
a les cabanes de Janea. Un ramat de 
bens i una dona distant son l'únic signe 
de vida. 

Una parada i un petit refrigeri, ajaguts 
de panxa al sol, refan les forges. Si dis-
poséssim de mes dies, valdría la pena 
remuntar el curs del Janea i arribar
nos fins a les Macunes de Mitococha i 
Niñacocha, ais peus del Rondoy i Ni
nashanca. Pero el nostre temps és curt 
i a Lima ens esperen. Deixem Janea i 
pels Moms ondulats remuntem cap a 
Paso Cuncush. El paisatge és estrany. 

o 
~ 5 

Ais peus tenim la Quebrada Caliente, 
d'uns tons verds i vermeils que con
trasten amb els cims próxims de pedra 
negrosa i parets verticals que amaguen 
petites geleres. Anem révoltant la seña
lada i deixant-ne els pics mes imposants 
darrera nostre. 

Una última pujada i som al Paso 
Cuncush, a l'extrem nord del Huay-
Huash, a 4.675 m. Cap al nord, i per 
sobre serralades sense neu, veiem 
llunyans els cims mes meridionals de 
la Cordillera Blanca. La tarda és neta i 
la Hum obliqua de la posta dona una 
mica de dolçor a la duresa del paisatge. 

Una baixada en tancades ziga-zagues 
ens porta al fons de la Quebrada Cun
cush, i al costat d'unes cabanes habi
tados per un jove matrimoni amb un 
nano molt graciós parem el nostre 
campament. 

La nit ha estât molt freda i la gelada 
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El tipie poblet de Popca. 

intensa. Esmorzem bufant-nos els dits 
i espérant que el sol ens escalfi per re
prendre la marxa. 

La valí és ampia ¡ herbada, el que 
ells en diuen el pajonal, i segueix una 
direcció marcadament cap a oest. A 
l'esquerra, les parets nord del Nina-
shanca, amb les seves geleres penjades, 
per darrera les quals treu el ñas el Ron-
doy i, mes lluny, per sobre una carena 
que ens separa de la Nacuma de Jahua-
cocha, veiem les crestes del Nevado 
Rasac. Recordem els companys del 
CADE, que ara hi son ais peus. 

La valí, passades les cabanes de 
Matacancha i Rondoy, s'encaixona i 
pren el nom del riu Llamac. 

A la dreta, un petit bosc de que-
ruals enfilât peí dret pendent és la 
primera mostra arboria de tota la nostra 
travessia. 

La valí es fa monótona. Els cims 
nevats han desaparegut darrera rectes 
vessants, mostrari de geología viva. La 
vegetació és de país sec: cactus i 
plantes espinoses; i de tant en tant, 
una flor groga. 

Arribem a Popca, el primer poblet 
des que sortírem d'Oyón. Podem com
prar cervesa i altres begudes. 

Teulades d'herba, teulades de teules 
i teulades de zenc, tot plegat en una 
barreja desordenada. Una plaça qua-
drada i una esglesiola pintada de blanc. 
Les dones fan bugada vora el riu 
i els homes preñen el sol, mig endor-
miscats sota els seus ampies barrets. 

Deixem Popca i ens acostem a Lla
mac. Hi regna una gran activitat. Ho
mes i dones, a banda i banda de riu, 
están bastint un pont. El poblé diu que 
funciona en régim comunitari. 

Molta canalla ens volta i ens diuen 
gringos. Per ells, tot estranger és 
americá del nord. Uns caramels i queda 
ciar que no som gringos. En una boti-
gueta minúscula empaperada de diaris 
apaguem la set. 

Deixem Llamac i avancem camí cap 
a Chiquian. S'acaba el dia i acampem 
en uns camps al costat de l'Hacienda 
Huarancallo. 

El cami segueix vora l'aigua, pero 
aviat puja i la valí del riu Llamac queda 
enfondida a la nostra esquerra. El 
paisatge continua desolat amb alts 

pendents descarnats i vegetació es
cassa. Només, vora l'aigua, una cinta 
verda assenyala la humitat. 

Prop de la confluència amb el riu 
Achin, que ve de Jahuacocha, el cami 
baixa novament prop de l'aigua i ja no 
se n'aparta. Seguim el fons de la 
vali fins a trobar el riu Pativilca, i en 
remuntem el curs. Un petit pontet ens 
permet creuar el riu Quero, d'aigùes 
blaves i netes que s'aboquen al Pati
vilca; seguidament, un altre pont, una 
mica mes important, ens porta a la riba 

dreta d'aquest, on trobem la carretera 
en construcció que de Chiquian ha 
d'anara Pacllón i Llamac. 

El sol espetega de valent i la calor 
es deixa sentir. En un prat vora del riu 
fem parada, aprofitada per fer neteja 
general i acabar amb les escorrialles 
del menjar. 

La valí s'humanitza. Conreus i alguna 
casa. Arbres, la majoria eucaliptus, 
i vianants amb cavalleries carregades 
ens assenyalen la proximitat de Chi
quian. 
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Però falta el dur final de la nostra 
excursió. La Marga pujada de mes de 
700 m que ens ha de dur del fons del 
riu Pativilca fins a Chiquian. Pujada 
per un carni costerut, que sembla no 
acabar mai. 

La vista s'estén cap a terres llunya-
nes, i darrera nostre, al fons, entre 
nuvolades, veiem altra vegada els pies 
nevats del Huay-Huash, que desapa-
reixen en un retomb del carni. 

Davant nostre tenim per fi Chiquian. 
Un núvol de nens i nenes ens acom-
panya fins a la Plaza de Armas, on 
descarreguem les cavalleries. Paguem 
en Marcelo, noble i servicial xicot, a 
qui una llágrima humiteja els ulls en 
abracar-lo cordialment. N'Anacleto fa 
seva l'olla i la paella i tots dos desapa
recen pels carrerons de Chiquian. 

La nostra travessia s'ha acabat. Que
den ja, en records, els dies viscuts en 
el cor d'aquestes serralades. Records i 
experiències que cada un de nosaltres 
valorará segons la seva personalità:.. 

De la tornada fins a Lima, vai més 
no parlar-ne gaire. Mes de tres-cents 
quilòmetres dalt d'un camió, rodant 
tota una nit per les pistes i carreteres 
més variades, no sempre bones, i amb 
la companyia d'una noia ferida per un 
guàrdia civil en un moment passionai, 
la mare de la noia, el guàrdia civil 
autor del fet ¡ un altre que l'acompanya-
va a presentar-se a més altes autoritats 
i uns quants viatgers més, homes, do
nes i criatures amb els corresponents 
equipatges. Tot plegat feia una dosi 
més que suficient per acabar la resisten
cia més resignada. 

Creiem intéressant donar unes dades 
breus del que fou la travessada d'Oyón a 
Chiquian, pel vessant orientai de la serralada 
del Huay-Huash, ja que no tenim noticies 
que s'hagués fet mai per compatriotes nos-
tres. I si la nostra experiencia podía ser vàli
da a altres, el nostre goig fora mes complet. 

Itinerari: De Lima a Oyón, aprox. 
285 km. Servei diari d'autobusos de la 
"Cía. Nor-oriental Expreso". (Les distancies 
son sempre aproxímades.) 

1r. dia: Oyón (3.631 m) - Cabanes de 
Pushcaragra (4.150 m): 15 km. 

2n. dia: Cab. Pushcaragra - Suracocha 
(4.379 m) - Portachuelo del Huay-Hash 
(4.850 m) - Cabana de la llacuna Viconga 
(4.600 m): 20 km. 

3r. dia: Llacuna Viconga (4.450 mi - Pa
so Ararac (4.750 m) - Cabanes del Huay-
Huash (4.350 m) - Paso Carnicero (4.574 m) -
Llacunes de Paso Carnicero (4.500 m): 
20 km. 

4t. dia: Paso Carnicero - Llacuna Carhua-
cocha (4.120 m) - Cabanes d'Incahuain 
(4.220 m): 10 km. 
5è. dia: Incahuain - Collado Yanayana 
(4.625 m) - Janea (4.200 m) - Paso Cun-
cush (4.675 m) - Cabanes de Cuncush 
(4.150 m): 15km. 

6è. dia: Cabanes de Cuncush - Cabanes 
de Rondoy (4.050 m) - Popca (3.500 m) -
Llamac (3.250 m) - Hacienda Huarancallo 
(2.950 m): 25 km. 

7è. dia: Huarancallo - Rio Pativilca (2.620 
metres) - Chiquian (3.401 m): 20 km. 

En total, uns 125 quilòmetres de recorre-
gut, sempre per carni fácil i molt marcat. 

De Chiquian a Lima, uns 350 km de carre
tera, servida per autos de linia, que són 
una mica dificils d'agafar ja que normalment 
van plens. Amb sort, sempre hi haurà 
algun camió per fer el recorregut. 

Aclimatació: L'itinerari está sempre per 
sobre els 4.000 m d'altitud i arriba molt 
sovint als 4.500 m, amb un màxim de 4.850 
metres, sensé que, excepte l'últim dia, es 
baixi per sota els 4.000 m. Per tant, seria 
aconsellable fer una aclimatació prèvia d'un 
pareli de dies pels voltants d'Oyón, verals 
que d'altra banda ofereixen motius d'intéres
sants excursions. 

Nosaltres no poguérem fer-ho, i del nostre 
grup de set persones una no s'arribà a acli
matar en tot el recorregut i pati de forts 
mais de cap quasi constantment. Era l'eie 
ment més jove del grup. Un altre acusa 
comportaments irregulars durant tot l'itine
rari, mentre que un tercer s'aclimatâ bé a 
partir del tercer dia. Els quatre restants 
prácticament no acusaren molèsties ni alte-
racions de cap mena. 

Cavalleries i guia: No és dificil de trobar 
cavalleries a Oyôn, perô és aconsellable 
tenir-les ja emparaulades i amb un contracte 
firmat i en part pagat abans de sortir. A 
Lima pot ser una valuosa ajuda en César 
Morales Arnao, profund coneixedor de les 
serralades andines del Perd. 

Nosaltres quedârem molt contents d'en 
Marcelo Marquez, que viu a Cajatambo, 
poblaciô relativament a prop de la llacuna 
Viconga. Els preus son reaiment môdics. 
A l'agost de 1978 cobraven 350 sols diaris 
pel guia i 50 sols per dia i cavalleria, 
équivalent en total a unes 200 pessetes 
per dia. 

Alimentaciô: És dificil de poder comprar 
res al cami, ja que només es troben peti
tes cabanes, i a voltes deshabitades. Amb 
sort es podrâ comprar, sobre la marxa, un 
xai i una mica de Net i formatge. Per 
tant, és millor portar ja preparades des de 
Barcelona les racions diàries a consumir, si 
no es vol passar gana pel cami. A Lima no 
hi ha gaire assortiment d'aliments fàcilment 
conservables i transportables. 

Per cuinar, séria idéal poder usar els clàs-
sics fogons de buta. Perô al Perd no n'hi ha 
cârregues de recanvi i portar-les a l'aviô 
és prohibit, almenys en teoria. Queden els 
fogons de gasolina tipus "Primus". Molt 
prâctics i eficients sempre que la bomba 
de pressiô funcioni bé i que la gasolina 
no tingui impureses. Cal comprovar-los 
abans de sortir, per evitar sorpreses a l'hora 
de la veritat. 

Equip: Per a aquesta travessia no cal un 
equip complicat. Sols excepcionalment es 
trepitjarà neu. Per tant amb un calçat tipus 
cletes o botes lleugeres n'hi ha més que 
prou. No cal ni corda, ni piolet ni grampons 
(sempre, ben entés, que només es vulgui 
fer la travessia, sensé intentar cap ascensiô). 
De roba, la normal en una excursib on el 
fred es pot fer sentir, sensé, perô, arribar 
a ser extremadament rigorôs. Nosaltres arri-
bârem un sol dia prop dels 10 sota zéro. Un 
bon duvet, als vespres i les matinades, ès 
d'agrair. Les tendes cal que siguin d'un 
pes limitât. Cal preveure una plaça per al 
guia o muler perquè, quan el fred cargola 
o fa mal temps, agraire de dormir a recer. 

Naturalment, un bon sac de ploma i un 
petit matalasset d'escuma son indispen
sables. Una motxilla per dur les coses per 
sonals i de poc pes, aixi com la roba d'a-
bric, forma part de l'equip personal. 

Per portar les coses de més pes, com és 
ara les tendes, sacs de dormir, estris de 
cuina i el menjar, son molt prâctics els 
sacs de lona impermeabilitzada, de gran ca-
buda i molt manejables. Va bé de portar 
provisiô de cordeta fina per ajudar a la 
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Quebrada Pucaranqra. 

càrrega deis muís, que es fa directamenl 
sense basts. 

Farmaciola. Ultra els medicaments i es-
tris habituáis en tota sortida (esparadrap, 
aspirines, colliris, etc., etc.,), és recoma-
nable portar els següents medicaments: 
Cunticina, per a descomposicions intesti-
nals; Intetricine, també per a la panxa i la 
flora intestinal; Buscapina, caimani per a 
tota mena de dolors forts; Axen, compri-
mits que ajuden una mica a I'aclimatado; 
Medomina, sedant que ajuda a agafar el son; 
i, finalment, Fenergan, antihistaminic, con
tra picades i urticárles. No cal dir que la 
presencia d'un metge en el grup és un 
motiu de gran tranquil litat, pel que fa a la 
salut. 

Bibliografia i cartografia. Remetem el 
lector a la completissima relació publicada 
en aquesta mateixa revista (número d'abril 
d'enguany). Amb tot, insistim en la lectura 
de l'article d'Annibale Bonicelli, publicat en 
el Bolletino del CAI, voi. XLVI any 1967, 
n.° 79, molt complet sobre el Huay-Huash. 

Tocant a la cartografía, aconsellem els 
mapes a escala 1:100.000 amb corbes 
de nivell cada 50 ms., publicats per i'Ins
tituto Geográfico Militar del Perú, que co-
breixen tot l'itinerari i que son: Oyón (22-j), 
Yanahuanca (21-j) i Chiquián (21-i). Aquests 
son els mapes mes moderns i fiables publi
cats fins avui. Es poden comprar a Lima 
al mateix Instituto Geográfico. 

Nota final. Si es disposa d'algún dia mes 

per allargar Testada a la serralada, aconsella-
riem, des de la llacuna de Carhuacocha, 
arribar a les Macunes de Siula i Quesilloco-
cha, al peu mateix deis Nevados Siula i 
Sarapo, en un dia d'anar i tornar, i tam
bé, des de Janea, arribar-se a les Macunes 
Mitococha i Niñacocha, ais peus del Neva
dos Ninashanca, Rondoy i Jirishanca, aliar-

gant l'itinerari en dos dies d'una impressio-
nant bellesa. 

Components del grup. Sortida efectua
da a finals de juliol i primers d'agost de 
1978 pels membres del Centre: Pilar Postigo, 
Gloria Mateu, Carme Elias, Agusti Ordeig, 
Josep M. Duran, Mariá Anglada i Josep 
M. Sala. 
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Castells càtars del Llenguadoc 
per Francese Roca ¡ Chevert 

Una excursió realitzada fa poc a les 
Corberes i al Pais de Foix, que ens 
permeté de visitar alguns indrets de ca
rácter historie, fortament entrelligats 
a una época decisiva de la Catalunya del 
segle XIII, ens ha portât a cercar dé
tails sobre la croada contra el càtars o 
albigesos, convocada pel papa Inno-
cenci III, organitzada militarment en els 
començaments per Arnau Amalric, 
abat del Cfster, i dirigida fins a l'any 
1218 per Simó de Montfort, mort du
rant un dels setges que sofri la ciutat 
de Tolosa i que fou el personatge mes 
destacat d'una lluita que s'anunciâ 
com a religiosa i que acabà essent una 
guerra purament imperialista i d'anne-
xió territorial per part de la corona de 
Franca, darrera i única beneficiaría de la 
contesa. 

El catarisme, religió d'arrels orientais 
segons ens diuen els historiadora, 
aparegué al llarg dels segles i amb di-
ferents variants en diversos indrets 
d'Europa i arriba a les comarques de 
la Provença i el Llenguadoc durant el sé-
gle XI, amb tanta extensió que fou 
condemnat en un concili célébrât a 
Tolosa l'any 1022. El catarisme, doctri
na maniquea o dualista, que admet 
l'existència dels dos principis del 
Bé i del Mal, arrelà fortament en la so-
cietat occitana i no sois entre la gent del 
poblé baix, vist que l'adoptaren també 
un gran nombre de senyors feudals 
titulara de ciutats i castells que hi veie-
ren, segons sembla, una oportunitat de 
doblegar el poder de l'Església oficial i, 
en alguns casos, d'apoderar-se dels 
béns que aquesta havia arribat a acu
mular. Les causes mes importants, 
pero, d'aquesta rápida i fonda accepta-
ció cal cercar-les en el carácter obert, 
culte i brillant de la societat del Llengua
doc, la Provença i, al capdavall, de tota 
l'Occitánia d'aquella época, que re-
colzava sobre una prosperitat econó
mica relativament alta. 

Sense entrar gaire en détails i resu-
mint els fets principáis de la trajectória 
de la croada, direm que el primer intent 
serios i pacifie de la lluita contra l'he-
retgia fou la labor de captació intenta
da per sant Doménec de Guzman per 
les terres del Llenguadoc a partir de 
l'any 1205, emprant els mateixos mit-

jans de pobresa i sobrietat que els pre-
dicadors del catarisme. El poc exit 
d'aquesta campanya decidi el papa 
Innocenci III a emprar uns mitjans mes 
contundents i a llançar la croada, no 
contra els sarraïns de Terra Santa com 
havia estât fins aleshores, sino contra 
uns senyors que es deien cristians i al 
capdavant dels quais s'havia posât el 
comte de Tolosa, Ramon VI, cunyat del 
rei Pere el Catòlic i principal senyor 
de les terres del Llenguadoc. L'incident 
ocorregut a Sant Gèli [oc: Gii] del 
Gard, on el légat papal, Pèire de Cas-
telnou, fou assassinat per gent per-
tanyent al seguici del comte de Tolosa, 
motiva l'excomuniô d'aquest i la predi-
cacio de la croada. De res no hi valgué 
l'expiació soferta pel comte poc temps 
després en el mateix Hoc del crim: les 
décisions ja eren preses i el drama ha
via començat. 

El 22 de juliol de 1209 els croats pren-
gueren Besiers i alli moriren els milers 
de persones que s'havien réfugiât a 
l'església de la Magdalena. El mateix 
any, Carcassona queia després d'un 
setge de quinze dies, i poc mes tard 
Simo de Montfort quedava instituït 
com a cap suprem de la croada. L'any 
segùent caigueren els castells de Me-
nerba i Termes i el 1211 el de Lavaur, on 
foren cremats uns quatre-cents "per-
fectes", nom que es donaven els sa-
cerdots del catarisme, i on fou lapidada 
dintre d'un pou Girarda, senyora 
d'aquell Hoc. 

Les diferents alternatives de la croa
da, amb un domini progressiu de les 
tropes de Simo de Montfort sobre el 
pais, portaren pel setembre de 1213 a la 
batalla de Muret, prop de Tolosa, on el 
rei Pere el Catòlic d'Aragó fou derrotat 
i mort pels croats sota el comanda-
ment directe de Simo de Montfort, 
acciò que va fer fracassar l'intent d'in-
tervenció del rei Pere en defensa del 
comte de Tolosa, parent i feudatari seu. 
Se'n seguiren els diferents setges que 
suportà la ciutat de Tolosa, en el segon 
dels quais, l'any 1218, mori Simo de 
Montfort. Els fets que s'anaren descab-
dellant van portar finalment al Tractat 
de Meaux, de 1229, en el qual, pel ma
trimoni de la filla del comte Ramon VII 
amb Alfons de Poitiers, germà del rei de 

Fiança, es preparava l'annexiô del 
Llenguadoc a la corona francesa. La 
mort dels dos esposos l'any 1271, amb 
una diferèneia de pocs dies i sense 
deixar successiô, extingi definitiva-
ment la lînia directa dels comtes de To
losa i ocasionâ la desapariciô del Llen
guadoc com a pais independent. 

Per compendre la importància 
d'aquets fets historiés cal recordar que 
els trobadors occitans consideraven el 
mot francès com a sinônim d'ocupant, 
com diu Michel Roquebert en el seu 
llibre "Citadelles de vertige", on 
afegeix encara: "... un llarg procès di
plomatie compromès entre el comte de 
Tolosa i el rei Pere d'Aragô, tendia a 
incloure en la realitat politica una vo-
caciô dictada per la comunitat de cul-
tura i de llengua dels països del nord 
i del sud de/s Pirineus, igualment ober-
ta a la Mediterrània, cosa que hauria 
donat naixença, des de l'Ebre fins als 
Alps, a un estât diferent de França i de 
l'Espanya castellana...". I finalment: 
"... peraltra banda, aquest Estât existi, 
perd només durant vuit mesos, del 
gêner de 1213 fins a la batalla de Muret. 
Mes que el comte de Tolosa, el gran 
vençut de les guerres albigeses fou 
aquest Estât. " 

Feta aquesta introdúcelo, que creiem 
necessària per tal d'emmarcar la des-
cripció de les fortaleses visitades, pas
sem a donar details respecte a la ruta 
mes adient, que és la que es pot seguir 
al llarg de la carretera departamental 
117 que, sortint de Perpinyà, s'acaba a 
pocs quilòmetres de Foix i que deixa-
rem i reprendrem cada vegada que 
sigui convenient. 

Si es segueix en la direcció suggeri-
da, en arribar al pöble de Mauri, situât 
a 40 Km. de Perpinyà, en plena regió 
de vinyes, es trenca a dreta per traves-
sar-lo i a la sortida es pren, a l'esquerra, 
la departamental n.° 19, fins al coll o 
grau de Mauri, cinc quilòmetres mes 
amunt. En aquest indret cal prendre un 
modest carni que s'enfila cap a llevant, 
apte per a vehicles lleugers i que fina-
litza un quilòmetre mes enllà, en un pla-
nell que pot utilitzar-se com a aparca-

546 



La vali de l'Agli, des del caste/1 de Querbús. 

ment. Una pujada a peu de pocs minuts 
ens permet guanyar el castell de Quer-
bûs, situât en Hoc estratègic, dalt d'un 
penyal, a 728 m, d'altitud. Petit de di
mensions, refet segu rament en època 
posterior a la de les lluites càtares, 
ocupa un Hoc privilégiât per la immensa 
extensió de territori que domina per la 
banda de migjorn, des del mar fins ben 
amunt de la vali de l'Agli, amb l'Albera 
i el Canigó com a fons. Es pot ben dir 
que ès un Hoc de guaita magnifie, a 
cop d'ull del castell de Perapertusa 
que es troba cap al nord, a poca dis
tènda, i que, amb els de Termes, Puillo-
renç i Aguilar, formava una formidable 
barrera defensiva davant de Carcas-
sona. 

Querbûs fou el darrer refugi fortifi-
cat dels càtars fins a l'any 1255, en que 
fou assetjat i près per Pere d'Auteil, 
senescal de Carcassona, perquè, se-
gons es deia, era un refugi d'heretges i 
malfactors. Mes tard, cap al 1260, fou 
près novament per les tropes del rei de 
Franca, Lluis IX, després d'abandonar-
lo els seus ocupants, que fugiren cap a 
Aragó. 

El castell normalment és tancat, però 
des de Pasqua fins a darrers d'octu-
bre s'hi troba el guardia que hi facilita 
l'accès mitjançant el pagament d'una 
entrada. 

Tornats al grau de Mauri, es segueix 
cap al nord la mateixa carretera, que 
esdevé ara la departamental 123, fins al 
pròxim poble de Cucunhan (el nom del 
qual fou emprat per Alfons Daudet en 
el titol del conte famòs "Le curé 
de Cucugnan"), on es trenca a l'es-
querra per la departamental 14 fins a 
arribar al poble de Dulhac, situat a sis 
quilòmetres del coli de Mauri. A la ma
teixa entrada del poble, a mà esquerra, 
comenga una curta carretera que en 
unes quantes llacades porta a poca dis
tancia del castell de Perapertusa, que 
hem estat veient al nostre damunt des 
de molt abans i que s'assoleix des 
d'alli per un carni de fácil accés. 

Les dimensions d'aquesta fortalesa, 
de mes d'un quilòmetre de llargada, 
son extraordináries i sorprenen el visi-
tant. Formen en realitat dos Castells, 
units per murs d'una gran solidesa: el 
de llevant, románic, és el mes antic i fou 
refonpat a l'època del rei sant Lluís 
de Franca. El situat a l'altre extrem, 
abocat al precipici, s'anomena Roe de 
Sant Jordi. L'entrada principal és al 
costat nord i s'hi arriba rodejant la dent 
rocosa pel cantó de llevant. El castell, 
de vista menys dilatada que la de Quer
bús, impressiona per la seva magnitud. 
La visita de les restes de la torre, de la 
capella i de l'escala que dona sobre el 

vessant nord, fa reviure al visitant el 
que podia ser l'enginyeha militar 
d'aquella època. 

Sembla que no fou objecte de cap 
setge durant la croada contra els cátars. 
Segons l'historiador Pierre Belperron, 
els senyors de Niort que havien seguit 
el comte Trencavel, defensor de Car
cassona durant la croada, oferiren la 
rendido d'aquest castell a condicio que 
el rei de Franca n'obtingués la reconci
liado amb l'Església. El rei ho accepta 
i aixf fou incorporât a la corona. Altres 
autore han dit que el castell passa a 
Franca per compra directa al rei d'Ara-
gó, al Harg del segle XIII. 

És obert tot l'any i es paga entrada. 
Abans de pujar-hi és recomanable 
confirmar a Duilhac la presencia del 
guardia. 

De retorn en aquest poble, es reco-
mana continuar per la carretera departa
mental 14, que dona la volta per Rofiac, 
Solatge i Cuberes, i porta a les gorges 
de Galamús, dignes de ser admirades, 
i finalment a Sant Pau de Fenollet, on es 
torna a trobar la departamental 117, que 
cal seguir en direcció a ponent. 

L'objectiu immédiat^ és ara el castell 
de Puillorenç, que trobarem disset 
quilòmetres mes enllâ, a migjorn i a 
molt poca distancia del poble de Lapra-
della. S'hi accedeix per una pista fores
tal que comença en el poblet de 
Puillorenç, a mà dreta, i que finalitza en 
un espaiós aparcament, on es troba 
una guingueta de venda de postais i 
altres menudalles. Des d'alli cal seguir a 
peu per un carni que s'enfila entremig 
del boscatge fins que, en arribant al peu 
mateix de la fortalesa, segueix per una 
curta i dreta canal, protegida per barba-
canes en forma de ziga-zaga que havien 
de constituir un obstacle més de cara 
ais instrusos. Es travessa la porta d'en-
trada que dona al pati central, envol-
tat de murs encara ben sòlids i de torres 
obertes de cara a l'interior. L'empla-
çament de la fortalesa dalt d'un pitó 
rocallós ben aillât podrá ser contemplât 
pels qui, sense por al vertigen i al mal 
estat de les pedrés, s'atreveixin a enfi-
lar-se per una escala situada damunt 
mateix de la porta d'accès. 

La quasi totalitat del castell, amb 
unes poques modificacions de l'època 
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del rei Felip TArdit de França, sembla 
ser romànica i, per tant, del temps de 
l'ocupaciô dels càtars. El seu senyor, 
Guillem de Puillorenç, fou un dels mes 
importants valedors de l'heretgia i ad-
versari aferrissat de Simô de Montfort. 

El castell de Puillorenç fou abandonat 
sensé resistència l'any 1212, en assa-
bentar-se els seus ocupants de la caigu-
da i subsegùent repressiô contra els 
càtars de Lavaur. Simô de Montfort 
el cedî al croat Guy de Lucy, junta-
ment amb el de Puiverd. 

Situats de nou a Lapradella, cal se-
guir la departamental 117 fins a Quillà, 
que es travessa, i continuar-hi encara 
fins al poble de Puiverd. Abans d'en-
trar-hi, perô, a mà dreta, comença 
una pista, no gaire bona, que en pocs 
minuts a peu ens porta al castell de 
Puiverd. La seva situaciô, dalt d'un 
serradet de contorns suaus i dominant 
una énorme sotalada plena de prats, 
aprofitada ara per un camp d'aviaciô 
perô que antigament havia estât el 
réceptacle d'un llac avui escolat, li 
dôna un aire molt diferent de la feso-
mia ferrenya i abrupta dels que hem visi
tât anteriorment. La part romànica de la 
fortalesa és la situada damunt del cin
gle, de cara al.poble; la resta esta re-
feta entre finals del segle XIII i el XIV. 

La porta d'entrada dôna en un extrem 
del pati central, les grans dimensions 
del quai el feien apte a celebrar-hi tor-
nejos. La torre, situada al fons, consta 
de quatre pisos. El visitant es troba 
transportât als temps medievals i molt 
hi ajuda la contemplaciô de les estan-
ces de la torre, amb una capella al 
primer pis i, en el segon, una sala de 
mûsica anomenada aixî per l'aspecte 
de les figures esculpides en els punts 
on recolzen les nervadures de la volta. 
Les finestres, amb festejadors, perme-
ten al visitant la contemplaciô d'un pai-
satge bucôlic i reposant. Els historia-
dors ens diuen que s'hi celebraren corts 
d'amor en diferentes ocasions i que, a la 
època de que parlem, pertanyia a la 
côrona d'Aragô i era la residència 
d'estiu dels vescomtes de Besiers. 

Durant la croada fou près en très dies 
per Simô de Montfort, a les darreries 
de l'any 1212, poc després d'haver ocu-
pat el castell de Termes i, corn hem dit 

L 'entrada al castell de Puiverd. 

Interior del castell de Montsegur. 

anteriorment, cedit al croat Guy de salvatge, tenyida d'una atmosfera ro-
Lucy. mántica segons remarquen alguns 

Des de Puiverd, i seguint sempre per autors, la seva visibilitat des de gran 
la mateixa carretera 117, ens adrecem distancia i la pretesa possessio del 
cap a la próxima etapa, la de Mont- Sant Graal, no confirmada històrica-
segur, on podem arribar des de Balestà ment, fan que uns elements purament 
per la departamental 9, que ens porta subjectius i emocionáis s'afegeixin a la 
fins al coli situat al peu mateix de la cárrega dramática dels esdeveniments 
muntanya on està emplacat el castell. que s'hi produìren durant la croada. 
Només ens caldrà una pujada a peu de El puig de Montsegur és un enorme 
mitja hora per arribar al capdamunt. bloc que forma al capdamunt un pia-
La seva situació d'aìllament en una vali nell molt escarpat, llarg d'un miler de 
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Estela que recorda la pira on cremaren els 
"perfectes". 

metres i de poca amplada, i rodejat 
de pendents molt verticals, excepte 
pel canto per on hem pujat. A la banda 
est de la fortalesa, la plataforma es 
perllonga per una cresta de pocs me
tres d'amplada que domina unes cingle-
res d'una verticalitat impressionant. 
L'obra construida dalt d'aquesta forta
lesa natural es de caràcter ambigu, 
perquè si s'hagués construit amb pro-
posits defensius el seu aire hauria estât 
molt diferent. Els autors que han estu-
diat aquest problema s'han décantât 
generalment a considerar-la mes aviat 
com un temple, ja que els construc
tors tingueren molt en compte els efec-
tes d'orientaciô de cara a sol ixent en el 
solstici d'hivern. Les dues portes, situa-
des en cantons oposats, una de les 
quais té una amplada de dos metres, 
fan descartar, en efecte, entre altres 
causes, tota idea de fortalesa en els 
propôsits dels constructors. Al cantô 
SE del pati, hi ha una escala per on es 
pot pujar al cim de la muralla, des de 
la quai s'albira Textens panorama dels 
voltants. 

Montsegur fou motiu del setge de 
mes abast d'entre els que sofriren les 
fortaleses que hem visitât, per la néces
sitât que tenien els croats d'acabar 
d'una vegada amb el reducte mes im
portant dels câtars i per la voluntat de 
castigar amb el màxim de rigor el 
carnatge cornés per un nombres grup 
d'homes que hi estaven refugiats, a les 
ordres de Pere Roger de Mirapeis, 
cap de la guarniciô. En el poble 
d'Avinyonet, no gaire lluny de Castèl-
noudari, hi havia reunit el Tribunal de 
la Inquisiciô, presidit pels religiosos 
Arnau Guillem de Montpeller i Esteve 
de Narbona, que s'allotjava en el cas-
tell posât sota el comandament de 
Ramon d'Alfaro, batlle del comte de 
Tolosa. S'obriren les portes als conju-
rats, molts familiars dels quais havien 
estât victimes de la Inquisiciô i el 
batlle els guià fins a les cambres on 
reposaven Arnau Guillem i els seus 
companys. Unes quantes destralades 
abateren les portes i els dorments, 
sorpresos i indefensos, foren extermi-
nats en la seva totalitat. 

El setge de Montsegur, que ocupà en 
determinats moments fins a deu mil 

homes comencé a primers de maig 
de 1243 i acabâ el primer de marc 
del 1244. La situació de la fortalesa 
passa per diferents alternatives i encara 
hauria resistit mes si els assetjants no 
haguessin emprat la traïciô com a arma 
definitiva. En efecte, un guia del país, 
coneixedor d'un carni secret, mena un 
grup d'homes decidits per entremig 
d'estimballs fins a la cresta situada a 
llevant, que mancava de protecció per
què es considerava totalment inaccessi
ble. L'atac per aquest cantó afeblí la 
resistencia deis assetjats i porta 
finalment a la rendido. Les condicions 
pactades comprenien una treva de 
quinze dies abans de lliurar la fortalesa 
i la conservació de la vida deis militare si 
es confessaven i complien penes lleu-
geres de penitencia, que els redimien 
ádhuc deis assassinats d'Avinyonet. 
Però els heretges que no volguessin 
renunciar a la seva fe serien llançats 
a la foguera. No calgué obligar-los, per
qué un grup de 210 a 215 persones 
anaren voluntàriament i en processò 
fins a la immensa pira que els vence-
dors havien préparât al peu de la mun-
tanya, al Hoc que es coneix encara avui 
per "Camp dels cremats". Una 
estela de pedra amb una inscripció re
corda aquesta tràgica fi i la data del 16 
de marc de 1244 en qué tingué Hoc. 

# * * 

El retorn a la carretera 117 es pot fer 
pel mateix Hoc per on hem vingut o do-
nant la volta per Montferrer fins a prop 
de l'Avellanet, on es trenca a l'esquerra 
fins a arribar a la nacional 20, que porta 
a Foix o a Ax les Termes, a conve
niencia del viatger. 

La durada d'aquesta etapa histórica 
fou prou important i la seva extensió 
geogràfica dintre del pais occitá sufi-
cientement extensa perquè siguin molts 
els indrets que poden interessar l'ex-
cursionista. Per als qui vulguin profun
dizar mes en els dos aspectes donem 
al final algunes dades bibliogrâ-
fiques tretes de la gran quantitat de 
literatura que s'ha anat produint sobre 
aquest tema, que ha apassionat con
sidérablement un gran nombre d'histo-
riadors. 
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Dhaulagiri (8.172 m) 
La muntanya de les tempestes 

per Jordi Pons 

Ja fa cinc anys que un redu'rt grup 
de companys del Muntanyenc i del 
C.E.C, vàrem dur a terme una expedido 
a l'Himalaia. Com ja us podeu ima
ginar, parlo de l'Annapuma. Dones 
bé, poc podia imaginar-me que aquella 
altra muntanya, el Dhaulagiri, que 
s'aixeca majestuosa a l'altre costat de 
la vali del Kali Gandaki, la presencia 
de la quai ens va acompanyar durant 
tota l'expedició, l'arribaria a assolir 
uns anys més tard, ni que hi aconse-
guiria el meu segon 8.000. 

La historia del Dhaulagiri és ben cu
riosa, ja que, si d'una part va ser la pri
mera muntanya atacada per una expe
dido moderna, en canvi va ser la 
darrera a ser vençuda, si descomptem 
el Gosainthan, del quai durant molts 
anys no es va saber res: trobant-se 
en terra tibetana, ocupada per ara pels 
xinesos, l'accès hi era prohibit. 

Del primer reconeixement (expedició 
francesa d'en Maurice Herzog) fins a la 
conquesta realitzada pel conegut amie 
austriac Kurt Diemberger, varen passar 
deu anys. Com més resistencia oferia 
el Dhaula, més s'entestaven els homes 
a conseguir-ne el cim. Durant aquest 
espai de temps la resta de vuit mils 
anava caient.:. Els Manaslú, Makalu, 
Lhotse, Nanga Parbat, K-2..., fins i tot 
el mateix Everest s'havia rendit a la 
tenacitat dels alpinistes britànics. Ven-
çut el sostre del món, podia semblar 
que ja tot era fet. Però no, allí con
tinuava aquell cim inviolat, el Dhaulagi
ri, fent pagar un car tribut ais homes, 
amb una Marga Dista d'accidents mor-
tals. 

Sols cal fer una ullada al llibre Entre 
zero i vuit mil mètres, d'en Kurt 
Diemberger, per comprendre les raons 
per les quais aquesta muntanya blanca 
ha restât verge durant tants anys. 

Potser per això tampoc no es va 
crear cap trauma quan la primera expe
dició su'issa (de la quai formava part en 
Diemberger) va utilitzar un mitjà poc 
fréquent a l'alpinisme himalaienc. 

Un petit avió, el "Yeti", va aconse
guir aterrar no tan sols al coli NE, a 
quasi 6.000 metres d'altura i damunt la 
neu, per deixar-hi el pesat bagatge de 
l'expedició, sino que fins i tot hi dipo-
sità els homes que la componien. Una 

experièneia prou intéressant, pero que 
malgrat tôt va comportar una série de 
contratemps a causa de la manca d'acli-
mataciô d'alguns membres. 

Descoberta la nova ruta a través del 
Magyandi Khola, els problèmes de l'a-
proximaciô a la muntaya queden re-
solts, si bé cal tenir en compte que hi 
calen quasi vint dies, si tôt va bé. 
Aquesta és la ruta que, després d'una 
série de raonaments, decidim seguir 
nosaltres. 

B dia 24 de marc comença l'aventura 
des de Pockara. Ens espéra una llarga 
marxa per un terreny desconegut i re-
lativament poc fréquentât. Per tal d'evi-
tar complicacions, ens dividim en dos 
grups a un dia de marxa el primer 
del segon. Som quasi tres-centes per-
sones entre camàlics, sherpes i expe-
dicionaris, i aixô demana seguir certes 
tactiques amb vista a la mobilitat de 
la caravana. 

Els meus companys Jordi Colomer, 
Ramon Bramona i Joan Massons van 
amb el primer grup, juntament amb la 
majoria de navarresos. Jo, que vaig 
darrera, ja no els tornaré a veure 
fins passats quasi quinze dies, malgrat 
les poques hores que ens separen. 

Dos dies abans d'arribar al camp 
base, el terreny es complica. Tôt son 
morrenes i glaceres. Es pot dir que ja 
toquem les parets del Dhaula amb la 
mà, i en canvi encara tardem 48 hores 
a arribar al Hoc escollit. Les dimensions 
d'aquesta muntanya son indescripti
bles, sensé punts de referèneia que ens 
en donin l'autèntica dimensiô. 

L'emplaçament del camp base, a 
4.700 m, no és gens acollidor. Estem 
damunt de pedres i gel, sota mateix 
de l'Eiger, una paret de roca de les 
mateixes caractéristiques que la dels 
Alps i tan alta i poc acollidora com 
aquella. 

Plens de neguit, ens falta temps per 
dur a terme les primeres exploracions. 
Ho fem ordenadament, dividint-nos en 
grups per tal d'evitar una tragèdia, vist 
que fins que no aconseguirem arribar 
al coll, punt d'on arrenca l'aresta que 
porta al cim, estarem sota un perill 
constant. El terreny és pie d'esquerdes 
i torres de gel. Per sobre nostre tenim 
la paret rocosa de l'Eiger, per on es 

canalitzen les allaus que baixen de tota 
la paret N. 

Durant una setmana, sherpes i expe-
dicionaris fixem cordes, obrim pas entre 
les esquerdes, col-loquem banderoles, 
pugem cârregues, etc.. Per fi, aconse-
guim arribar al coli NE, un gran pla-
neli d'on arrenca la nostra aresta. Ja 
som a 5.750 m d'altura. Dos mil cinc-
cents metres més amunt veiem el cim 
escombrat per violentes ràfegues de 
vent. Vint-i-tres dies hem tardât des 
de Pockara fins aquí. B "Yeti" de 
l'expedició su'issa ho feia en menys 
de dues hores. 

Sorprenentment fa aparició en el 
terreny de joc una expedició amb què 
no comptàvem. Es franco-suïssa i la di-
rigeix l'esquiador de l'impossible, Sil-
vain Soudan. Ens sorprèn perqué, de 
fet, el seu permis, concedit pel govern 
nepalés, no és per a aquest costat, 
sino que autoritza l'aresta NW. Però 
en Soudan, que no és curt, sap que 
per aquella aresta no arribaría mai en el 
cim. Home més preocupat del film co
mercial que vol realitzar que no pas de 
la resta, no li importa désobéir les nor
mes establertes per a les expedicions, 
tot i que en aquest cas ens perjudica 
també a nosaltres. L'aresta NE no és 
una via per a dues expedicions, atès 
l'espai tan precari dels campaments 
d'altura. 

L'expedició franco-suïssa ha arribat 
aquí utilitzant helicòpters, però no tots 
els homes de l'equip están en condi-
cions d'escalar un 8.000. Deixant a part 
un pareli de guies de Chamonix,la resta 
són periodistes, cameràmens, enllaços 
i encara algun amie o amiga. La seva 
idea és de baixar des del cim del 
Dhaulagiri, però en Soudan sembla 
oblidar el més important: primer cal 
pu jar-h i. 

Després d'una primera enganxada 
forta amb el suis Soudan, sembla que 
les coses queden clares. Eli, tot fent 
cas. omis de les ordres del govern 
nepalés, seguirà endavant, però sensé 
interferir la nostra actuació capdavan-
tera. 

El camp II, situât al coll NE, és més 
que un campament, tenint com té 
tot l'imprescindible per tal de fer-lo un 
xic més confortable: la intenció és de no 
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baixar al camp base, si no és estric-
tament imprescindible. Això farà possi
ble dedicar-nos exclusivament a la 
instal-lació de la resta de campaments 
a tot ei llarg de l'aresta. 

De moment, la ruta cap al camp III 
no presenta cap dificulatat, si bé el 
fort desnivell de quasi mil mètres la 
converteix en un recorregut extrema-
ment dur i pesât. Cal sumar-hi, a mes 
a mes, l'altura, ja que aviat ens tro-
bem caminant per damunt deis sis mil 
metres. 

En el punt on l'aresta s'estreny i 
comencen les dificultats, instai-lem el 
campament III. No es pot dir que el 
terreny sigui el mes adéquat, però no 
hi ha altra solució. No hi ha dia que 
la neu, que rellisca pel pendent i ens cau 
damunt, no ens destrossi alguna tenda. 
Tot sovint, a mitja nit o en plena tam-
borinada, ens veiem obligats a sortir 

fora si no volem quedar colgats. 
Malgrat aquests contretemps, l'ex-

pediciô tira endavant, dia a dia, mètre 
rera mètre, tôt col-locant cordes fixes 
en el fil d'una aresta que, a poc a poc, 
s'enfila espectacularment. 

Per anar del camp II al camp III, 
haviem invertit tan sols cinc dies tôt 
deixant, lôgicament, el campament en 
condicions de ser utilitzat; en canvi, 
necessitem catorze dies fins a aconse-
guir l'emplaçament del camp IV, a 7.200 
m d'altura i sobre unes petites plata-
formes penjades al buit, ja que no hi 
caben dues tendes Tuna al costat de 
l'altra. Aquest recorregut és équipât 
totalment per cordes fixes, la quai cosa 
dôna una idea de la dificultat que hi 
trobem. 

Per un sistema de rotaciô, tots els 
homes que encara es troben en condi
cions, siguin sherpes o expedicionaris. 

col-laboren en la feixuga tasca d'anar 
pujant queviures i material. Treballar per 
damunt deis 7.000 m, zona considera
da de deterioració, és esgotador, per
qué no es tracta tan sois de pujar, 
sino de fer-ho carregat. Per part meva, 
tinc la responsabilitat de filmar, i puc 
asegurar que cal certa moral per pitjar 
amb el dit, cada vegada, en un aparell 
que pesa cinc quilos, sense comptar-hi 
el material sensible. 

Com que, tot i Testudi fet prévia-
ment, certs aliments comencen a escas-
sejar, decidim que tot l'esforg s'aboqui 
a l'equip que pugui trepitjar el cim. 
D'altra banda, som a primers de maig 
i en pocs dies pot comencar el monsó, 
o sigui l'arribada del mal temps. 

Fet aquest plantejament, posem fil a 
l'agulla. Encara hem d'arribar al 
camp V, i aquest és el mes crític i estra-
tégic de tots. 
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Sonang, el nostre "sirdar" veu tan 
clara la situaciô que demana als sherpes 
és a dir, al companys, una estreta col-
laboraciô. Faci mal temps o no, tots 
plegats ens movem a bon ritme, cons
cients que hem entrât a la fase final. 
0 ara o mai. 

Superem la muralla rocosa i vertical 
d'un centenar de mètres, conegut obs
tacle d'aquesta aresta. El "sirdar", des 
del camp II, dirigeix els volenterosos 
sherpes. La nostra coordinaciô xoca 
amb la improvisaciô de l'equip franco-
suis, amb uns sherpes mal dirigits. 

El dia 9 de maig, per fi, aconse-
guim arribar en una estreta plataforma 
situada ja on l'aresta canvia de direcciô 
vers la paret N. Fa mort mal temps, perô 
a 7.600 m aconseguim col-locar 
una tenda, abans de perdre altura ràpi-
dament. Enmig de la forta nevada, 
seguint les cordes fixes, baixem con
tents cap al camp IV. El nostre opti
misme reneix: estem a un tret del cim 
del Dhaulagiri. 

Tôt és a punt, doncs. Un pareil o 
très de dies de bon temps bastarien 
per aconseguir el nostre objectiu tan 
desitjat. 

El dia 10, mentre els equips d'ajuda 
queden repartits als campaments infe-
riors, nosaltres cinc, Inaki Aldaya, Ja-
vier Garayoa, Gerardo Plaza, el sherpa 

f M 

Ang Rita i jo mateix pugem de nou 
al camp V, per dur a terme Tatac final. 

A poc a poc, s'ha aixecat un vent 
tan fort que fa difícil la collocació 
d'una segona tenda. Es tanta la forca 
del vent que la tenda ens és arren-
cada de les mans i desapareix en 
l'aire, com un estel. Per sort en duem 
una d'emergéncia i aquesta no s'esca-
pará perqué la lliguem fortament a la 

paret de la roca. 
De mica en mica, la violència del 

vent va d'augment, de tal manera que 
tot Tenderne quedem bloquejats. Les 
restes de dos campaments totalment 
destrossats a pocs metres d'aqui posen 
en evidència la severitat d'aquesta cli
matologia ja coneguda. 

A mig mati veiem aparèixer dos alpi
nistes. Tenen un aspecte quasi fantas
magorie. Impressiona. S'acosten a la 
nostra petita tenda. Duen la barba 
piena de gel i els costa coordinar les 
paraules. Els donem el brou que anà-
vem a beure. Se Tempassen sense res
pirar. Jo no són aquells homes de la 
discussió, sino uns amies nostres. 

A pocs metres d'on ens trobem, en 
el pendent de neu, però sense la pro-
tecció de les roques, colloquen la peti
ta tenda isotèrmica, ignorants que po-
ques hores més tard aquesta mateixa 
tenda sere la tomba d'un d'ells, n'Eric 
Poumailloux, que desapareix, endut 
amb tenda i tot per una allau en piena 
n'rt. 

Sortosament, amb la foscor arriba la 
calma. Intentem dormir. En el son cer-
quem una esperança. A dos quarts 
d'una de la nit, crido els companys 
navarresos. Ei! Ha parat el vent, és hora 
de llevar-nos. Ja sé que no són hores 
d'aixecar-se, a THimalaia, però, si avui 
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la muntanya ens fa una concessió, no 
podem desaprofitar-la. Potser demà 
sera massa tard. 

A les très de la matinada i a qua
ranta graus sota zero, intentem col-
locar-nos els grampons, fora la tenda, 
enmig de la foscor I amb uns dits 
massa tossuts. Amb l'ajut de les (lan
ternes abandonem el campament, tot 
ensorrant-nos en una neu profunda i 
polsegosa. Solament el nostre respirar 
trenca aquella quietud impressionant. 

Quasi sis-cents mètres ens separen 
del cim, d'un cim que ara no veiem. 
I amb aquell pas feixuc, tardarem qui 
sap les hores a arribar-hi. 

Quan les primeres clarors del sol es-
claten a l'horitzó, nosaltres ens trobem 
en piena paret N, carni de Taresta 
final. Una aresta escombrada per ràfe-
gues de vent qge pugen al cel com 
nûvols de pois bianca.El fred és terrible, 
ara, però ens consoia pensar que dins 
de poc el sol escalfarà les nostres 
adormides extremitats. Filmo el meu 
company de corda que puja, com jo, 
mig arrupit i desapareix de l'objectiu 
envoltat per un nûvol de neu que el 
deixa totalment blanc. Les hores van 
passant quasi sensé adonar-nos-en. A 
les onze del mati, estem situats a l'ares-
ta, no gaire lluny del cim. 

Des del camp II, una part dels expe-
dicionaris i els sherpes segueixen amb 
els binocles la nostra evolució. Arribats 
en aquest punt de Taresta final i con-
vençuts que en pocs minuts guanyarem 
el cim, llancen crits d'alegria. Les veus 
corren d'un campament a l'altre, ig
norant que la boira que s'interposa 
en pocs minuts entre ells i nosaltres, 
els privarla de veure la realitat. 

Davant la dificultat de Tafiladissima 
aresta i amb el vent tan fort que hi fa, 
ens veiem obligats a perdre altura 
altra vegada. Fet això, iniciem un llarg 

flanqueig en plena paret N i sota els 
espérons rocosos que baixen del cim. 
L'evolució ja no podria ser mes lenta. 
No estem utilitzant oxigen, ni en 
portem, aquí; cada pas exigeix una 
ferma voluntat. Amb tot, els pocs 
mètres que encara em queden de 
pel-licula sé que els acabaré en arribar 
al cim. Ara, aixô és l'únic que ens 
preocupa i res no ensfarà defallir. 

A les dues del migdia, després 
d'haver salvat en onze hores aquells 
580 m finals, posem els peus al Dhaula-
giri I, de 8.172 m. Posem fi a una 
aventura, a una muntanya que a partir 
d'ara ja será també una mica nostra. 

L'endemà de la nostra conquesta, 
el cel és de color de plom. Uns núvols 
lenticulars s'estenen per Thoritzó. Ens 
acomiadem de l'equip franco-suis, que 
es troba situât també al camp V. No 
sembla que tinguin intenció de sortir, 
avui. Com veus el temps? em demana 

en Silvain Soudan. A mí no m'agrada, 
li contesto, i afegeixo, però l'altimètre 
no s'ha mogut, de moment. 

De l'altra tenda surt una veu amiga. 
"Jordi, j'espère te revoir cette année 
à Chamonix..." És n'Eric Poumailloux. 
Son les darreres paraules que li escol
taré. 

Aquesta nit, mentre nosaltres cele-
brem la conquesta del Dhaulagiri, al 
camp II, la neu caiguda durant tot el 
dia s'emporta la tenda del company 
Eric i del metge. Els supervivents del 
desastre acaben bivaquejant sota les 
roques on nosaltres lligàrem les nostres 
tendes. Les allaus no paren de caure. 
En un désespérât descens, desapareix 
el jove sherpa Pemba. Això posa fi a la 
tràgica davallada. 

La muntanya de les tempestes havia 
fet una sola concessió. 
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Pic CrïstaSS (2.892 ml per la vall 
d 'Azun (Bigorra) 
per Enric Font 

Aquest pic, situât a cavall entre Fran
ca i Espanya, deu la seva anomenada 
al fet que es l'inici o la fi de les Crestes 
del Diable, la travessia de les quais 
constitueix una gran clàssica pirinenca 
totalment recomanable. 

A Thivern o a la primavera, aquest 
cim ofereix una ascensió molt bonica 
amb esquís, amb un esplèndid des
cens des del cim mateix, en el marc 
incomparable de les muntanyes 
d'aquest sector del Pirineu central. 

El mes de maig pot considerar-se ôp-
tim per a questa ascensió, época en 
qué hi trobarem la millor neu. 

Per ascendir-hi, atesa la situado 
fronterera del pic, hi ha diferents punts 
de sortida. Nosaltres ho férem des del 
refugi Ledormeur, situât al cantó fran
cés, concretament a la vall d'Azun. 
Aquest refugi, situât a 1917 m, es troba 
a unes dues hores i mitja del poblé 
d'Arrens. 

# # # 

Quan encara és de nit, baixem amb 
grampons fins al fons de la vall, sota 
mateix del refugi. La zona on som és 
estreta i amb perill d'allaus. Cal remun-
tar pel fons mateix de la vall, on tro
barem uns petits llacs glaçats. Un xic 
mes amunt, la vall es torna a obrir 
fins que s'arriba a l'ample coll de la Pei-
ra St. Marti, des d'on s'albira, cap a la 
dreta i pel vessant espanyol, una pala 
dreta i tota redreçada que condueix 
al cim mateix. La zona de muntanyes 
on som ara és d'un gran interés, ja que 
tant el cire de Piedrafita com la regió 
de Panticosa i la vall de Marcadau 
ofereixen una gran quantitat d'ascen
sions i travessies. 

Remuntem ara cap a la dreta seguint 
el pendent, que exigeix posar-se les 
ganivetes. El tros final d'aquesta pala, 
força redreçada, pot ser intéressant 
o millor si es fa a peu: depèn de l'estat 
de la neu. Nosaltres anem amb els 
esquís fins molt a prop del cim, des 
d'on seguim l'aresta fins al mateix Pic 
Cristall, a 2892 m. Visio incomparable, 
cel blau, aire fred, gran lluminositat: 
aquest és el marc i l'ambient 
que coronen l'ascensió. Del cim estant, 
gaudim d'una absoluta visió sobre la 

zona del Balaitôs i les sèves esmolades 
arestes cantelludes, com la de Costeri-
llou; després, el conjunt muntanyôs 
continua amb les famoses Crestes del 
Diable, que acaben al cim on ara ens 
trobem. Enllà, pics i mes pics (Vinha-
mala, Mont Perdut, Marboré, Midi 
d'Ossau, etc.). 

La nostra joia és compléta, i mes en 
aquest any, en que en poques sortides 

hem pogut gaudir del bon temps, 
aquest temps tan agradable, especial-
ment ara a la primavera, joia que en el 
nostre cas seria augmentada pel plaer 
del descens que ens esperava. Segons 
el nivell d'esquí de cadascú, pot ser re
comanable de sortir un xic mes avall 
del cim, ja que la sortida és molt dreta. 

La sensació de la neu, que fuig sota 
els esquis, és especialment forta en 
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els très o quatre primers girs; després, 
la confiança que aixô dôna i el pendent, 
ja no tan fort, donen pas a un encade-
nament desenfrenat i vertiginôs de girs, 
amb descens directe per la linia de ma
xim pendent. Breus parades per recu-
perar Talé, i un seguit de girs mes. 
La neu és bonissima i en poca estona 
hem baixat tota aquesta pala fins al 
Coll de la Peira St. Marti, des d'on cal 
seguir pel fons de la val), en direcciô 
nord. La neu es mante en bones con-
dicions i ajuda a la compenetraciô de 
la persona amb els esquis, tot produint 
un ritmic i seguit sincronisme de mo-

viments. 
El primer tros d'aquesta valí és molt 

franc; mes avall s'encaixona mes i, 
quan hi passem, trobem restes d'algu-
na allau, que dificulten el pas i, si mes 
no, exigeixen anar mes amb compte. 
Amb neu primaveral continuem perdent 
aleada fins a arribar en el lloc des d'on, 
guanyant aleada, aniriem novament al 
refugi Ledormeur. En el nostre cas, re-
collim el material que teníem guardat 
sota una pedra i, tot seguit, conti
nuem el descens baixant per la valí en
cara una bona estona. Travessem les 
restes d'una gran allau i aprofitant la 

neu arribem a la capcalera del llac de 
Suyen. Amb els esquís a l'esquena, vo-
regem tot el llac, sota un sol fort de 
migdia, abans d'entrar al bosc, atapeít 
d'avets gegantins, flaires de pi, vista 
calmada per la verdor del conjunt, al 
fons el cel blau i nosaltres felipos amb 
les cares cremades peí sol. 

El Pie Cristall i el conjunt de la seva 
ascensió i descens será una de les sor-
tides de mes bon record d'aquesta tem
porada, especialment per ais quatre 
companys que en aquesta ocasió hi 
hem esmerpat els nostres esforpos. 
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Cartografia geomorfològica de les terrasses 
del Llobregat, entre la Puda i Abrera 
per Montserrat Jardí i Porqueres 
Treballguardonatambel "Premi Pau Vila, 1979" 

L'objectiu principal d'aquest treball 
ha estât de fer una cartografia geomor
fològica, représentant gràficament to
tes les formacions superficiels diposi-
tades en el quaternari i les formes que 
els diferents processos, ja sia d'acumu-
lació com d'erosió, hi han créât, encara 
que no se n'han deixat pas de banda 
els efectes produits en els materials 
no quaternari. 

Aquesta cartografia s'ha basât en el 
reconeixement al camp de les diferents 
unitats litològiques i formes geomorfo-
lògiques. S'hi representen les formes 
que teñen una incidencia mes gran en 
Tevolució del relleu de Tarea estudiada. 
Per això mateix s'ha dedicai un espe
cial interés a la representació de les 
formacions d'origen fluvial, encara que 
altres formacions d'origen colluvial 
també han tingut molta importancia en 
l'evolució del paisatge, com és ara el 
cas deis glacis. 

La depressió del Vallès presenta el 
context estructural d'una fossa tectó
nica que es va produir a finals de l'oli-
gocè i que durant el miocè fou reom-
plerta de materials detrftics provinents 
de les serralades Litoral i Pre-litoral. 
Com se sap, aquests materials presen
ten, a les proximitats de les falles, un 
cabussament que s'hi orienta direccio-
nalment. 

Si passem ara a fer una descripció 
deis materials i de les formes represen-
tades, forçosament haurem de comen-
çar pel miocè. 

Aquest miocè está constituft per 
dipòsits de fàcies continental d'origen 
torrencial, conglomeràtics, de color 
gris, ¡ tant es pot trobar amb matriu 
arenosa com amb matriu argilosa. Tots 
els materials miocènics d'aquest sector 
provenen de l'alteració i erosió de la ser-
ralada Pre-litoral i foren dipositats per 
corrents d'aigües torrencials a la De
pressió Pre-litoral. La granulometria hi 
és molt heteromètrica: s'hi poden tro
bar blocs de dimensions considerables, 
per exemple d'1 mètre, encara que, 
en general, els côdols mes abundosos 
son d'ordre centimètric i decimètric. 

Pel que fa al que anomenem raiguer 
(fr. piedmont) de Montserrat, l'hem de 
descriure com un mantell de graves, ar-
rodonides i molt consolidades, que s'es-

Escarpat de la terrassa 3, en una petits 
gravera vora la carretera de Martore/1 a 
Olesa. 

tén des de la base dels relleus que 
formen la muntanya de Montserrat fins 
al S d'Esparreguera, mantell que hi 
fossilitzà els relleus pre-existents. 

La forma d'aquests dipôsits esta molt 
ben conservada i mante un pendent 
uniforme cap al SE que ha estât tallat 
pels cursos d'aigua actuals. 

La majoria dels côdols son de calcà-
ria perô també se'n troben de quars en 
proporciô elevada, a mes de gresos i ro
ques cristal-lines. Alguns côdols de cal-
cària presenten mostres molt accentua-
des de dissoluciô (n'hi ha de pràcti-
cament buidats) i, quan no, presenten 
una superficie rugosa. 

La mida dels côdols oscil-la entre 
2 i 10 cm i, al N d'Esparreguera, no 
se'n troben sinô a uns 130 m per sobre 
el Uobregat. 

Amb referència a les terrasses, cal 
dir que se n'han distingit 4 nivells al 
llarg de tota l'àrea que comprèn aquest 
estudi, a mes del Hit d'inundaciô del riu, 
que anomenem terrassa 0. 

Les terrasses han estât numerades de 
baix a dalt, segons la norma mes ac-
ceptada actualment, és a dir que la 
mes antiga és la quarta i la mes mo-
derna la primera. 

Les alcades relatives dels diferents ni
vells de terrasses sobre el riu dismi-
nueixen progressivament aiguës avall. 

El pendent mes pronunciat de les ter
rasses respecte al curs actual del riu es 
fa mes vistent a les terrasses baixa i 
mitjana que no pas a la terrassa 4. 

La terrassa 4 es mante als voltants 
dels 90 m; la terrassa 3 oscilla entre 50 
i 60 m; la terrassa 2, aiguës amunt 
d'Olesa, es troba a uns 30 m, perô 
mes al S baixa a uns 25 o 20 m. La 
terrassa 1 la trobem a uns 10-12 m i, 
finalment, el que s'anomena terrassa 0, 
que és prôpiament el Hit d'inundaciô del 
riu, es situa a 1 o 2 m. 

A totes les terrasses s'hantrobat 
els mateixos materials: calcària, que hi 
prédomina, quarsos, gresos, microcon-
glomerats, lidites, roques metamôrfi-
ques i granit. Ara bé, a cada una de 
les terrasses l'estat de conservaciô dels 
côdols ésdiferent. 

A la terrassa 4, els côdols de calcà
ria estan molt rosegats i les roques 
metamôrfiques i el granit estan alterats 
fins al punt que son esmicolables amb 
els dits. 

A la terrassa 3, els côdols de calcària 
també estan molt corro'rts, i alguns fins 
i tôt buidats, i les roques metamôrfi
ques i el granit estan alterats, perô 
aqui ja es nécessita el martell per esmi-
colar-los. 

A la terrassa 2, les roques metamôr
fiques i el granit també presenten una 
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Escarpat de la terrassa 2 a la carretera de 
Martorell a Olesa. S'hi observa com la 
formado alluvial, completament plana, re
colza sobre el miocè, que en resulta neta-
ment décapitât. 

Detall d'une de les fades dais travertins on 
es veuen concredons calcarías del tipus pi-
sofltic, formadas tôt al voltant de fragments 
vegetáis que ni han estât arrossegats i di-
positats pal corrent d'aigua. 

certa alterado. 
A la terrassa 1, aquesta alterado ja 

no és tan visible. 
A la terrassa 0, tan sois veiem una 

mica alterades les roques metamórfi-
ques. 

Una altra cosa comuna a totes les 
terrasses és la matriu. Tots els materials 
están englobais dins d'una matriu sor-
renca. 

Breu descripció de les terrasses 

Terrassa 4 (90 m sobre el nivell del 
riu). Al N d'Olesa, és amplament explo
tada per una societat extractora d'árids. 
La influencia que té en el relleu, en el 
sector del N d'Olesa, és modificada per 
la presencia d'una altra formado del ti
pus d'un con de dejecció, la forma to
pográfica de la quai és la que hi preval; 
altrament s'esdevé a l'escarpament que 
talla aquesta forma, on apareixen els 
materials típicament terrassencs. Les 
caractéristiques litolôgiques i morfoscó-
piques de totes dues formacions son 
completament diferents. 

En aquesta terrassa predominen to-
talment els côdols de calcaría, subarro-
donits o arrodonits. Aqui es posen de 
manifest possiblement els efectes de 
repetits cicles d'erosió-sedimentació, ja 
que aquests codols mes arrodonits és 

molt possible que vinguin de Terosió, 
en aquest cas de l'eocè, a diferencia 
d'alguns altres côdols subangulosos, 
que vindrien de l'erosíó directa d'aflo-
raments del Muschelkalk. 

Algún nivell de côdols está perfecta-
ment rentat i s'hi observa el recobri-
ment d'una pátina de color fose (pro
bablement d'ôxid de manganès). 
Aquesta patina de color fose també es 

troba als nivells de les terrasses 3 i 2. 
La part superior d'aquesta formaciô 

presenta un notable grau de cimenta-
do, produïda per la intensa precipitació 
de carbonat calcic que, a mes d'unir 
els còdols entre si, hi forma una autèn
tica crosta per sobre, d'uns 5 a 8 cm 
de gruix i d'una duresa considerable. 

Pel que fa al con de dejecció, pre
senta unes caractéristiques completa
ment oposades a les de la terrassa 4, 
tant per la litologia com per la forma 
dels còdols. 

Els còdols, que no hi son arrodonits, 
no passen de ser subangulosos i vista la 
seva naturalesa pissarrosa i esquistosa, 
no ens n'han de surprendre les formes 
planes. 

La potència d'aquests materials en el 
que en podriem anomenar àpex, és 
d'uns 40 m. Aigùes amunt disminueix 
fins que apareix a la superficie el paleo
zoic, el qual és per altra banda el 
substrat d'una bona part de la forma-
ció. En aquest mateix sector, la falla 
septentrional de la Depressió Pre-litoral 
queda totalment fossilìtzada. 

Igual com s'esdevé a la terrassa, la 
part superior està fortament cimentada 
i forma una crosta extensament visible 
a la superficie. 

557 



Terrassa 3 (50-60 m sobre el nivell 
del riu). Els afloraments d'aquest nivell 
els trobem al marge dret del Llobregat, 
al NW d'Olesa i a l'W d'Abrera. Corn 
a la terrassa 4, ha estât i és objecte 
d'explotació per a l'obtenció d'àrids. La 
potencia d'aquesta formado és d'uns 
20 a 25 m. 

Hi teñen predominancia els côdols 
de calcaría molt arrodonits Í, d'aquests 
côdols, n'hi ha de molt rosegats. 

Alguns nivells estan perfectament 
rentats i presenten les patines fosques 
de les mateixes caractéristiques que 
hem vist a la terrassa 4. 

Per sobre d'aquest nivell s'estén una 
petita formado llimosa, de color ver-
mellós i de tipus colluvial, que engloba 
côdols angulosos disséminais que for
men petites llenties mes o menys allar-
gades o bé paleocanals de poc dia
mètre, neiamenterosives. 

La lítología deis côdols d'aquesta for
mado superior és bàsicament de mate-
ríals esquistosos, encara que també 
hi ha unes quantes calcàries, gresos 
i algún quars escadusser. 

Terrassa 2 (20 a 30 m sobre el nivell 
del riu). L'aflorament mes important 
esta situât al NW i SE d'Olesa, al marge 
esquerre del Llobregat. Actualment no 
esta gaire explotat, pero s'hi troben 
algunes antigües graveres a la carretera 
antiga d'Olesa a Martorell. 

La potencia d'aquesta formado és 
d'uns 10 a 15 m. La influencia que té 
sobre el relleu dona, en conjunt, una 
important superficie plana que, a la dita 
carretera, recolza directament sobre el 
miocè, tôt decapitant-lo netament. 

Per damunt d'aquests materials, es 
troba una formado bastant potent de 
llims de color ocre, la base de contacte 
de la quai amb el nivell superior de la 
terrassa no és de tipus erosiu, sino 
que s'aferma directament sobre un 
nivell de sorres amb petites lamines de 
color vermeil. 

Terrassa 1 (10-12 m sobre el nivell 
del riu). Bs afloraments d'aquest nivell 
es troben a marges del riu. La potencia 
d'aquesta formado és d'uns 5 a 10 m. 

Bs côdols es presenten relativament 
destriats i alguns nivells estan perfec-
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tament rentats. No s'hi observa cap pa
tina de color fosc, com a les terrasses 
4, 3i2. 

Terrassa 0 (1 a 2 m sobre el nivell 
del riu). Correspon al llit d'inundaciô 
del Llobregat. Té una potència de 0,50 
a 2 m sobre el nivell de les aiguës 
del riu. 

A part de les formes ja descrites, 
s'han trobat i cartografiat uns aflora
ments de travertins. El mes important 
esta situât a l'E de Esparreguera, al 
marge dret del Llobregat. Té una potèn
cia d'uns 50 m. 

Hi ha dos dipôsits, l'un relacionat 
amb el nivell de la terrassa 3, la quai 

el fossilitzà parcialment, i l'altre, una 
formado de travertins posteriors, pro
bablement relacionáis amb el nivell de 
la terrassa 2 o, potser, fins i tôt actuáis. 

En els relacionats amb la terrassa 2, 
es pot reconèixer una fàcies inferior bar-
rejada amb dipôsits colluvials fins, de 
petites concrecions de carbonat càlcic. 
Cap a la part superior, el carbonat va 
adquirint mes importancia, fins a donar 
fàcies construises. 

Tots aquests materials travertinics 
estan relacionats amb les fonts que hi 
ha en aquest sector, les aiguës de les 
quais son aprofitades per ais regadíus, 
tal com demostra, a la part superior, 
una horta molt extensa i ben cultivada. 
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Escala 1/So.ooo 

559 



Graves de la terrassa 3, al S d'Olesa. S'hi 
observa el predomini de côdols de calcaría 
i un nivell important de sorres. 
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Trilogia 
per Josep Elesbaan Paul i Torrent 

L'any 1971 jo era membre de l'ERE 
¡ per aixó rebia la revista Espeleóleg. 
Aquest fet em va permetre descobrír les 
parets de Mont-rebei: al número 11-12 
d'aquella revista vaig topar-me amb una 
fotografía del congost. Al costat, una 
explicado deia: Entrada meridional del 
Pas de Mont-rebei excavado per la No
guera Ribagorzana y que separa el 
Montsec d'Ares del Montsec de Mon-
gai. El desfiladero de Mont-rebei es uno 
de los más impresionantes de Cataluña; 
el agua ocupa totalmente la base del 
congosto en una anchura no superior a 
10 m mientras que las verticales pare
des alcanzan alturas de más de 400 m. 

Jo no havia sentit mai a parlar d'a-
quest indret, pero aixô que las verti
cales paredes alcanzan alturas de más 
de 400 m era massa fort que em per-
metés continuar en la ignorancia. Vaig 
anar a veure en Kildo, l'home que co-
neix totes les parets de Catalunya i un 
bon tros de les de l'estranger. Em digué 
que la paret que es veia a la foto era la 
d'Aragó, i que era molt alta ¡ semblava 
massa difícil. M'ensenyà una foto de la 
paret de Catalunya i m'aconsellà que 
anéssím al gran díedre central que s'hí 
veia. 

Dit i fet. Els dies 20, 21 i 22 de 
maig de 1972, amb en Josep Lalueza 
i n'Eduard Ruiz, n'efectuàvem la pri
mera explorado, les primeres tempta-
tivesa les parets de Mont-rebei. 

Carregats de cordes, tacs, pitons i 
altres estris, ens endinsàrem peí con
gost des de la Pertusa, pujant peí mas 
de Carlets fins al peu del díedre. Un 
cop allí, en quedàrem tan decebuts per 
Testât de descomposicíó de la roca, que 
ni tan sois ¡ntentarem pujar-hi. Poc 
ens pensàvem en aquell moment que 
quatre anys mes tard un tal Louis 
Audoubert en faria la primera ascensió. 

Baixàrem fins al riu i el travessá-
rem amb l'aigua fins al genoll, per 
pujar fins al peu de la paret d'Aragó. 
La verticalitat era impressionant. Ens 
encordaren) ¡ vam arribar just fins a 
sota del pas de V grau del primer llarg 
de la via CADE. Després abandona
ren-i, amb la intenció, pero, de tornar-hi 
a la primera oportunitat. 

Vaig participar en quatre o cinc expe-
dicions mes a la via CADE. Malgrat 

que em sentia descubridor d'aquella 
paret i aixó m'omplia de ganes d'es-
calar-la, per diverses circumstáncies 
ma¡ no m'arribá el plaer d'obrir-hi 
ni un sol llarg de corda, mai no vaig 
arribar mes amunt de la feixa... 

Esperó S, via Badia-Lalueza-Paül 

Bs dies 31 de marc i 1 d'abril d'en-
guany, amb en Joan Badia i en Josep 

Lalueza, obríem una nova via a la paret 
d'Aragó del pas de Mont-rebei, Tesperó 
S, de 600 m de recorregut i d'una difi-
cultat D + , després de dos intents. Fou 
en Joan el qui descobrí la possibilitat 
d'obrir aquesta via i ens convence 
per anar-hi. 

En el primer intent, vam arribar a 
la R-4. Mes que res, era un tempteig 
de la paret. La segona vegada, amb la 
participado de n'Eduard Ruiz, la inten
ció era d'arribar a dalt, però el mal 
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Esperó S de la pared d'Aragó del Pas de 
Mont-rebei. 

temps ens en foragitâ a la R-8. A la ter
cera vencérem. Començârem l'escalada 
a migdia, i arribârem al darrrer punt 
assolit just quan es feia fose, i aixô 
perqué en cap dels altres intents no 
deixàrem material —corn a màxim hi 
havién quedat cinc pitons —, fet que de
termina que l'ascenció fos integral. 

Després d'un bivac i d'una escalada 
sensé problèmes, arribàvem al cim 
a primera hora de la tarda, sensé cap 
incident especial, sino que, a la R-9, en 
un replà, vam trobar les restes d'un 

petit senglar, segurament estimbat de la 
carena. 

La via oberta és essencialment lliure, 
amb uns deu passos d'estreps en total, 
damunt una roca excel -lent, molt pro
tegida i segura, amb grans replans per 
a les reunions, assegurables en fortes 
savines i alzines. Es pot efectuar l'as
cenció en unes 5-7 hores. Cal disposar 
de cinc o sis pitons, sobretot universals 
i "us", i alguns fissurers si es voi 
estalviarfeina. 

Aneu-hi. I quan sereu a dalt, des de 

la bretxa situada a l'esquerra de la 
paret, doneu un cop d'uìl a l'esperò. La 
verticalitat hi és esferéidora. 

Via CADE 

Encara no havia passât un mes des 
que havíem obert la via de l'esperò S, 
precisament el dia 29 d'abril, que amb 
en Josep Lalueza ja tornàvem a ser a 
Mont-rebei. Aquesta vegada era el torn 
déla via CADE. 

D'ençà que en Ricard Vila i en Josep 
Ponce n'efectuaren l'ascensió, no havia 
estât repetida, i ja en feia temps. 
Encara conservava, dones, molt d'a-
ventura i, d'altra banda, per a en Josep 
i per a mi, aquesta velia coneguda ja 
representava molt. 

Es amb la mateixa ¡Musió de fa set 
anys que m'acosto al seu peu. El 
mateix respecte, la mateixa sensació 
davant de tanta verticalitat. 

Comencem tard: les nou del mati. La 
bellesa i la dificultat de tots i cadascun 
dels Ilargs ens sorprèn. Ès una de les 
vies més boniques i dures de Catalunya 
i, d'altra banda, aquest mare feréstec 
en qué es produeix l'ascensió, aquesta 
solitud tan gran en qué estem immer-
sos, aquest racó de món on som, no 
fan res més que incrementar la nostra 
joia de ser aquí, ara. Es difícil trobar 
tants factors que estimem, tots aplegats 
en un mateix indret: dur, bell, solitari, 
difícil, feréstec, exultant, fort, vertical... 

Acabem de nit. El darrer llarg, de nit 
i amb el Mum frontal que no acaba de 
rutilar com cal, no l'acabo d'assabohr 
en tota la seva bellesa. La bretxa és ben 
estreta i a l'altra banda també hi ha 
verticalitat. Un darrer pas i només man
ca pujar i pujar fins dalt del Montgai. 

La bona sort que sempre ens ha 
acompanyat a Mont-rebei no ens deixa: 
trobem el carni del cim, sense dubtes; 
quan hi arribem, un ventet gèlid ens fa 
desistir de prendre les cerveses que, 
d'amagat d'en Josep, havia pujat i 
réservât per celebrar la victoria. S'em
porta una bona sorpresa! 

La fosca és ben intensa i, malgrat 
això, trobem, a la primera, el grau que 
porta del cim del Montgai al Mont 
Alt, on hem deixat el cotxe. La hona 
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sort... AI peu del grau, un cop passada 
la darrera dificultat —ara tot és planer ¡ 
fácil— parem per beure tranquils les 
cerveses. Es mes de mitjanit, la fosca 
és completa i seiem en una petita tar
tera. La via, la nit, la sort, la cervesa, 
l'indret, el cigarret..., tantes coses gros
ses i petites, ens fan sentir ben plens 
de félicitât. Un somni que ha durât 
set anys. 

Via Paul Lalueza 

Mentre escalàvem l'esperò S o la via 
CADE de la paret d'Aragó de Mont-
rebei, mentre esperàvem a la reunió 
que el company acabes un llarg de 
corda, el nostre esguard es passejava 
per tot allò que ens voltava. Així, 
tant de temps de veure-la davant nos
tre, la paret de Catalunya del congost 
de Mont-rebei ens cridà tant que al cap 
d'una setmana d'haver fet la via CADE 
ja tornàvem en aquells indrets. 

En Joan Badia n'estava molt segur 
i il'lusionat, d'aquesta via. Eli ens va 
empènyer en aquesta aventura en la 
quai no va poder participar. 

Fins aleshores, cap cordada catalana 
no havia solcai la paret de Catalunya 
del pas de Mont-rebei, mentre que els 
nostres companys gavatxos ja hi havien 
obert quatre vies: n'Audoubert dues de 
situades a la característica graonada 
de Tesquerra de la paret i el Gran 
Diedre central, de dificultáis D, D— i 
TD+ respectivament; en Francis To
mas, la via del Corb, entre les dues 
primeres i el Gran Diedre. 

Els gavatxos, a la revista Alpinisme 
et Randonnée, batejaren la paret de 
Catalunya amb el nom de "Verdón des 
Pyrénées". A la revista Revue Pyré
néenne apareixia no fa gaire un informe 
de les vies obertes en aquesta zona, 
mentre que sabiem que a Altitude, la 
revista del GPHM, apareixeria aviat un 
munt de ressenyes tècniques de les dis
tintes vies obertes. 

Tanta propaganda ens fa temer a la 
curta una invasió d'alpinistes francesos 
i, per això, en Josep Lalueza i jo ens 
afanyem a obrir un itinerari abans de 
la invasió. Amb tanta pressa, que ni 
tan sols hem trobat una foto on poder 
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estudiar l'itinerari escollit, évident, si
tuât entre la graonada de l'esquerra, 
per anar a cercar un dièdre d'uns 200 m 
situât mes amunt. 

L'ascensiô va transcorrent ràpida-
ment. Malgrat que no hem vist la paret 
de lluny ni n'hem pogut estudiar l'iti-
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nerari, en Josep va franquejant les 
dificultáis que es presenten com si s'ha-
gués llegit la ressenya que farem mes 
tard. Ens sorprenem que una via tan 
lógica pugui quedar encara verge, mes 
tenint en compte que els francesos han 
estudiat el terreny pam a pam. En 
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La vía Paül-Lalueza de la paret de Ca
talunya del Pas de Mont-rebei se sitúa entre 
les vies Audouberti del Corb. 

Josep mena l'escalada en tota la pri
mera part, per unes plaques de cal
caría excel-lent, ara verticalment, ara en 
diagonal a la dreta tot seguint els es-
trats que la roca ens marca, per tal 
d'evitar el sostre enorme que barra l'en-
trada directa al diedre. 

L'unie esglai: penjat d'un pitô, a la 
punta d'un sostre situât per sobre de la 
R-7, el clau s'arrenca i quedo uns 
instants penjant, com un pernil, de les 
cordes que en Josep contrôla amatent. 

Arribats al peu del dièdre, prenc jo 
el Hoc de capdavanter. En sis llargs 

de corda vencem aquest obstacle, 
sempre en lliure de IV a V grau. La 
darrera tirada del dièdre porta al cim, i 
val a dir que fins i tôt el darrer pas és 
difícil i la roca franca. Lligat en una 
alzina, asseguro el meu company, i 
quan arriba ens abracem, molt contents 
d'aquesta primera absoluta que hem 
efectuat. 

En tota la via no hem clavat ni una 
pitonissa de buri, i en total hi ha deu 
passos d'estreps. Els fissurers s'adap-
ten molt bé en aquesta roca i suposen 
un bon estalvi de temps i esforços: 
hi son, dones, recomanats; mes enda-
vant caldrà també, per a posteriors ré
pétitions, una dotzena de claus variais. 
Calculem que es pot repetir en unes 
5-7 hores. La qualitat de la roca és ex
cellent i els passos d'escalada molt 
variais, fet que, en resum, en fa una 
escalada bonica i segura. La dificultat, 
en conjunt, és MD, i l'alçada de la 
paret d'uns 400 m. 

L'aproximació cal fer-la des del mas 
de Carlets, on podem arribar per Ager, 
Corçà i la Pertusa. El descens ja és 
una mica más complícat: des del final 
de la via cal pujar cap al cim, tôt vore-
jant el cingle, fins a arribar en un Hoc 
planer des d'on, a la dreta, es veuen 
unes amples feixes separades per curts 
cingles. En aquest Hoc hi ha una fita. 
Es va baixant per aqüestes feixes, des
grimpant els cingles (II) fins a trobar 
una ampia canal. Cal anar amb compte 
de no baixar abans d'hora, car hi ha 
indrets on es veuen canals que sembla 
que baixen perô que queden tallades. 
Des de la fi de la via fins al mas de 
Carlets podem estar-hi uns sis quarts. 

Posât a triar entre les tres vies que 
componen aquesta trilogía, no sabría 
pas dir quina és la mes bonica. Cadas-
cuna té unes caractéristiques prôpies, 
una personalitat que la fa completa-
ment diferent de les altres. No és la 
dificultat, ni tampoc l'exposició ni la du-
resa ni l'aproximació ni la vista alió 
que fa una via. Son tots aquests fac-
tors, i encara mes, tots ben equilibráis. 

Així dones, si podeu, feu-les totes, 
ja en parlarem. 
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La muntanya bíblica del Sinai 
per Jordi Sola i Franquesa 

Amb senzillesa voldria reflectir les 
meves impressions de l'ascensió en un 
cim del désert, el Sinai, i alhora ex-
plicar la situació d'aquesta muntanya 
que, a mes a més, té un sentit religiós. 
Tot això junt —la situació i el simbol — 
fa que sigui una experiència fora del 
normal pera un muntanyenc. 

Doncs bé, començaré per una breu 
aproximació fins a arribar al Hoc concret 
del massis del Sinai. 

Vaig sortir de la ciutat de Jérusalem 
un mati del mes de juliol. Després 
de travessar el desert de Judà, vaig 
passar per la ciutat de Beer Sheba, en 
pie desert del Negev, i vaig continuar 
cap a Eilat, port israelià de la mar Roja; 
després de vorejar molts quilòmetres 
de costa fins al conflictiu estret de Tì-
ran —motiu principal de la guerra dels 
sis dies emb Egipte— vam acabar la 
primera Jornada al punt més meridional 
de la peninsula del Sinai, a Sihrar E. 
Shreikh. 

La segona jornada visitàrem la ciutat 
moderna d'Ophira i després E-Tur, Hoc 
de descans dels pelegrins que van a la 
Meca, ara quasi destruït per la guerra 
d'Israel amb Egipte. Tot seguit arribà-
rem a la zona petrolera de Suez, ara ja 
lliurada a Egipte. I, cosa curiosa, 
nosaltres érem del ûltims que passà-
vem abans del canvi. Continuàrem per 
l'oasi de Sidna Mussa, o Fonts de Moi-
sès, i després, per l'interminable Uadi 
Firan, fins al monestir de Santa Cate
rina; aquest uadi és una experiència 
molt sorprenent pels grans contrastos 
de muntanya, desert, oasis i bedu'ins. 
Cai remarcar a l'oasi de Firan les palme-
res, les flors i els fruits de tota mena. 
Al caient de la tarde érem ja a Santa 
Caterina del Sinai, un oasi entre grans 
parets granitiques que van des de 1.600 
fins 2.300 m. Aquest monestir ortodox 
té l'origen al segle IV i és fortificat 
amb unes altes muralles inexpugnables. 
Lloc moli acollidor després d'una llar-
ga jornada pel desert. Tot respirava pau 
i silenti. 

Aquell vespre crée que els estels bri-
Haven més que mai. Entre els alts i 
majestuosos xiprers ens vèiem ben pe
tits sota la gran muntanya. Entre el res
se de les campanes i el silenti del de
sert vaig sentir-me de cop i volta endut 

en un lloc poc habitual per a mi. No 
podia ser!, perô... m'hi trobava reai
ment! Era una ¡Musió de petit que es 
feia realitat. 

Com que era vigilia de dissabte i els 
meus companys de viatge eren tots 
jueus, començaren el sopar emb el 
ritual jueu. Ai, pobre de mi, com aca
bará tôt aixô! Perô no, tôt acabà amb 
un suculent sopar i molt bon vi. Des
prés, amb un silenci corprenedor, vaig 

anar a dormir a la cel-la monacal fins 
a les dues de la matinada, hora de 
començar l'ascensió, ja que el meu 
objectiu era de veure la sortida del sol 
des del cim. 

Amb uns quants companys i un 
beduí per guia començàrem la pujada 
per un carni fressat, anomenat d'Abbas 
Paxà; era negra nit. La pujada fins al 
cim té una durada de 3 hores, encara 
que a les fosques és més complicat. 
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Com que pujàvem peí cantó est, només 
d'apuntar el dia ja s'hi veía una mica 
mes. En veure que la marxa era lenta, 
jo vaig avançar-me per poder ser a 
temps al cim a la sortida del sol. L'es-

forç va ser compensât. He vist moites 
sortides de sol als cims. Fins ara, la 
mes meravellosa fou al cim del mont 
Rosa, als Alps, perô aquesta ténia un 
altre aspecte: la vermellor del sol, els 

colors rogencs de les roques del vol-
tant, el relleu que prenien les carenes 
inacabables de muntanyes que tenia 
sota meu fins a arribar a la mar (Roja), el 
fort vent que bufava, la netedat de 
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MASS I 5 DEL MONT-SINAI-

Taire, acompanyat de la solitud i del si-
lenci, i les olors de les minses herbes 
existents entre les esquerdes de les 
roques. Tot aixó, amb una presencia 
que jo en diria sobrenatural, fa que 
sigui difkil d'explicar-ho amb paraules. 
Malgrat que sóc un home poc impres
sionable, mai no podré oblidar aquesta 
vivencia. 

Es distingeixen entre els cimals el 
pie de Djebel Müssa (muntanya de 
Moisés), de 2.285 m, i el Ras Safsáf, ai 
nord, que n'assoleix 2.054. El Sinaí és 
una muntanya granítica de color rosa 

amb unes parets verticals pels costats 
est i sud, i amb unes canals bastant 
dretes pels altres indrets. Té per accés 
una escala molt recta feta pels antics 
ermitans que habitaven en aquestes 
abruptes roques. Al canto oest s'alca 
el cim més alt del massis, el Djebel 
Katerin (muntanya de Santa Caterina) 
de 2.642 m. Al cim mateix del Sinai 
hi ha una capelleta ortodoxa dedicada 
al decàleg i una mesquita més petita al 
Hoc on es pot suposar que Déu lliurà 
a Moisès les taules de la Liei. 

Mirant cap al nord s'explica que Ver-

Paret i cim del Sinai (Djebel Mussa, es a dir, 
muntanya de Moisès), de 2.285 m, des del 
carni d'Abbas Paxà. 
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El mateix monestir de Santa Caterina, 
vist des del carni de baixada del Sinai. 

daguer en el Virolai hagués posat aque
lla estrofa: "Ès Montserrat el nostre 
Sinai". Comprovant aquesta semblanca 
amb alguns turons, se'm va acudir can-
viar Texpressió del nostre poeta: És el 
Sinai el nostre Montserrat. També fa 
notar aquesta semblanca de molts in-
drets, i fins els va comparant, el P. 
Ubach, monjo de Montserrat, en el seu 
llibre "El Sinai", que conte els relats 
dels tres viatges que hi féu entre els 
anys 1910 i 1932. 

La davallada, la vaig fer pel carni, 
més ben dit, per l'escala de Sidna Mus
sa. Aquesta escala va des del cim 
fins a les portes del monestir de santa 
Caterina i consta d'uns 3.000 graons, 
tots desiguals, amb 700 m de desnivell; 
tot plegat, un trencacames. El primer 
tram baixa fins al pia del xiprer o ermita 
de sant Elies, petit oasi molt acollidor. 
Després de passar per la porta de la 

Confessió i per Termita de la Mare 
de Déu del Majordom, tot seguint una 
gorga molt dreta i estreta s'arriba a 
les envistes de Santa Caterina. Admi
rable vista d'ocell sobre el monestir. 
L'arribada a baix era pels voltants de 
les 8 del matí, i la calor ja era sufo
ca nt. 

Després d'un bon esmorzar, visita rem 
el recinte monàstic amb la seva església 
bizantina on es conserva una bona 
col-leccio d'icones molt importants. La 
meva sorpresa fou descobrir-n'hi una 
de catalana regalada al monestir per Ca
talunya al segle XIV, on es pot veure 
la figura de Santa Caterina, les quatre 
barres i la següent inscripció: "Aquest 
retaule fiu fer en Bernât Mesa, ciutadà 
de Barcelona consol de Cathalans en 
Damas en lan MCCCLXXXVM" (1387). 

Queda ben ciar que és molt nostre 
aquest Sinai tan atraient per ais catalans 

des de fa segles. 
Continuem la visita al monestir tot 

admirant-ne les moites capelles: la de la 
bardissa incombustible, la de sant 
Joan, la de sant Jaume, etc. La biblio
teca és molt intéressant. Recorrem les 
muralles, els carrerons, blancs i es-
trets, entre totes aquestes dependèn-
cies. També els jardins, més ben dit, 
l'hort. I el cementiri on es veu una 
ossera d'uns 4.000 monjos que té un 
aspecte molt macabre. 

I finalment cal dir l'adéu a tot el que 
he viscut en tan poques hores, però 
que mai no podré oblidar encara que 
no pugui tornar-hi, perquè no sempre 
es pot disposar d'uns quants dies per 
a estar en aquestes llunyanes terres. 

De tornada, mentre deixava enrera 
el monestir entre les grans parets de 
roques, les altes muralles i la verdor 
d'aquell oasi, em vingué una recança 
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Des del dm de la muntanya sagrada, un 
gran panorama permet d'endevinar al 
fons de tot, la mar Roja. 

com si deixés una cosa molt meva, pot-
ser perqué havia realitzat el meu pro-
jecte de manera completa, en tots els 
sentits, i fins amb èxit. 

Passàrem per la plana d'Er-Raha, on 
el poble d'Israel va estar acampat 
mentre Moisés era a la Muntanya. Des
prés travessàrem la part est del désert 
del Sinai fins a arribar a la mar Roja, 
a l'oasi de Nuweiba, on no pogué faltar 

l'impressionant bany a les aigües cris
tal -lines d'aquesta mar, anomenada 
roja, pero que és de color blau, amb 
uns fondals plens de coral i una flora 
i una fauna variada ¡ sana. 

Acabárem la tercera jornada a la ciu-
tat d'Eilat, al golf d'Aqaba, punt on 
coincideixen tres nacions: Israel, Jorda
nia i Arabia. L'endemá, després de vi
sitar Eilat, retornárem a Jerusalem. 

Haviem fet un total aproximat de 2.000 
quilómetres en tot el recorregut. 

Ha estat una experiencia plena de vi-
véncies, i ara, quan tornaré al nostre 
Montserrat i a les altres muntanyes de 
casa, tindré al pensament, i amb certa 
nostalgia, aqüestes muntanyes merave-
lloses del desert, ja tan meves i esti-
mades com les altres. 
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L'engolidor de la Sénia 
per Martí Romero i Rectoret 

Una nota breu en un diari barceloní, 
a comencaments de 1975, ens va alertar 
de l'existéncia d'aquest forat. Deia que 
en el riu de la Sénia, aigües avall del 
poblé del mateix nom, s'havia produít 
un enfonsament al mig del Hit del riu, 
forat per on s'escolava tot el cabal flu
vial. Al cap de pocs dies ho vam anar 
a comprovar. Un parell de quilómetres 
abans d'arribar al poblé, tot venint d'UII-
decona, al costat d'una casa deshabi
tada vam localitzar el fenomen, a una 
trentena de metres de la carretera, car 
aquesta i el riu van paral lels i molt 
próxims l'un de Taltra. 

L'enfonsament ocupava tot el Hit del 
riu i, certament engolia fins la darrera 
gota d'aigua que hi baixava, mes abun
dosa que no ens pensávem. Com que 
l'equip d'exploració que portávem no 
era el mes adequat, vam decidir tornar-
hi un altre día, mes ben equipats i, 
de passada, amb vista a aprofitar-ne 
l'estiuada. 

Hi havia una segona qüestió mes 
difícil de resoldre, i molt desagradable. 
A la Sénia hi ha industries papereres 
que, com se sap, utilitzen una gran 
quantitat d'aigua que després tornen 
al riu. El problema és que sovint l'aigua 
no hi torna en les mateixes condicions 
en qué n'ha sortit, sino plena de restes 
organiques i amb additaments quimics. 
El résultat son unes aigües térboles, 
brutes i amb una olor força desagra
dable. No cal dir que la vida aquática 
hi és gairebé impossible. Lôgicament, 
en aquest cas el problema s'agreuja peí 
migrât cabal de l'aigua: si, en lloc de 
circular-hi 100 litres per segon, el cabal 
fos de 5 m3/s la capacitat de regene
rado seria prou perqué en pocs cente-
nars de metres l'aigua tornes a estar 
en bones condicions. 

Desgraciadament, aquest problema 
no és exclusiu del riu de la Sénia, sino 
que, arreu deis Països Catalans, hi ha 
molts i molts cursos d'aigua semblant -

ment afectats. No tan sols s'ha altérât 
l'equilibri écologie de les aigües super
ficial, i fins a cert punt de les subter-
rànies, sino que també, sobretot en els 
cursos de poc cabal, ha desaparegut 
un gran nombre de les especies que hi 
habitaven. 

Vam tornar-hi a finals d'agost. Tot 
aprofitant que les papereres feien uns 
dies de vacances en ocasió de la testa 
major, crèiem que l'aigua, a mes de 
baixar mes neta, hauria tingut uns 
quants dies de marge per arrossegar 
una part de la brutícia acumulada. Va 
ser una decisió simple i no gaire fona-
mentada: els nostres pensaments eren 
desencertats. A I'estiu, amb la min-
va dels cabals d'aigua, la velocrtat 
afluixa, és a dir que també en resulta 
afectada la força del corrent. Per tant, 
augmenta la deposició del materials 
transportais. D'altra banda, com mes 
fins son els materials, mes gran n'es 
l'adherència, és a dir que, per arrencar-
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La Sénia ( Montsià) 

Top.: M. Romero 
ERE-cec 
agost,1975 
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Les infiltracions es produeixen per totes les 
físsures de la massa rocosa, tot cercant 
els punts de mínima resistencia. La velocitat 
de circulado és mínima. 

subset està inundant i l'aigua hi circula 
/entament, amb predomini dels fenòmens 
de dissolució. Durant les estiuades, l'aigua, 
amb un nivell baix, hi circula lliurement 
i a més velocitat fins a trobar la zona 
constamment inundada. 

L'aigua ja ha seleccionat les solucions de 
continuitat més favorables, tot engrandint-
les, en un procès que s'autoaccelera pel 
fet que, com més grossa és la fissura, més 
aigua hi pot circular i, albora, és més gran 
la superficie exposada alseu atac. 

possibles continuacions i ha deixat eixut el 
curs de/ riu, aiguës aval/. Només en ocasiù 
de grans pluges, l'aigua tornarà a circu/ar-hi, 
devant la impossibllitat de l'engolidor d'ab-
sorbir-la tota. 
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Les aigües del ríu de la Sénia, just en el 
punt on entren sota terra. 

los del Hit del riu i deixar-lo ben net, 
calen unes velocitats d'aigua molt mes 
elevades que no pas per transportar
los. Consideracions teóriques a banda, 
el fet és que d'aigua no en circulava 
pas gaire. De bruticia, pero, n'hi havia 
a dojo i la tortor era repugnant. 

La cavitat 

FJ riu de la Sénia, també anomenat 
Verd o Malagraner, neix a les mun-

tanyes de la Tinença de Benifassà, 
ais ports de Beseit. Es el curs d'aigua 
mes notable de tot el Montsià. A causa 
del substrat calcari i calcareo-margós 
en qué está excavat el Hit del riu, hi ha 
nombroses filtracions i perdues difuses 
que van a alimentar la capa freática. 

L'engolidor de la Sénia és una ober
tura que fa un oval d'uns nou metres 
de diamètre major que n'ocupen total-
ment el Hit. Aquesta obertura dona 
accès en un pou de 15 m de desnivell. 
A l'extrem N de la base, i entre els 

blocs résultants de l'enfonsament, es 
poden baixar sis metres mes. Un partie 
al costat W permet recorrer una galería 
descendent, de pendent regular, que 
ens porta a —29 m, máxima fondària 
on vam arribar. 

H soi d'aquesta galería és curull de 
palets de riera, ben arrodonits i de di
mensions mitjanes. Sembla que, pels 
espais que hi ha entre els blocs, es 
podría arribar a passar i continuar l'ex-
ploració, perô la inestabilitat i, sobre-
tot, els 3-4 cm de bruticia que els reco-
brien ens van fer desistir de tirar en-
davant. La volta presentava algunes xe-
meneies i penjolls, mentre que a les 
parets es localitzaven unes quantes, no 
gaires perô ben conservades, emprem-
tes del corrent. 

El pou d'entrada és el caracteristic 
d'un enfonsament provocat per la pèr-
dua de volum dels materials subjacents, 
dissofts i erosionáis per les aigües 
que s'hi infiltraven. Lôgicament, les 
perdues del riu en aquest punt devien 
ser, des de feia bastant temps, força 
considerables, i tant es produïen a tra
vés de les diàclasis com al llarg de la 
falla sobre la quai s'estructura la cavi
tat. La galería que segueix el cabus-
sament de l'estratificaciô, sembla haver 
estât formada en condicions freàtiques, 
és a dir, totalment inundada. S'estén 
per sota el Hit del riu en direcció con
traria a la del curs. Creiem que es tracta 
d'un dels escassos i mes bonics exem
ples de retroinversió de curs existents 
al nostre pais. 
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El Turbó, amb esquís 
per Jordi Iranzo 

El Turbó , vessarti N. 

Moites vegades hem pogut con-
templar, en les panoramiques que ens 
ofereixen les nostres benvolgudes mun-
tanyes, un massis situât al S del con-
junt Maladeta-Vallibierna-Gallinero, ca
ractérisée des de tôt arreu que es 
contempli i desprès de la serralada prin
cipal dels Pirineus. Aquest massis és el 
Turbo. El Turbo, en planta, té una for
ma de U, oberta primer al N, i desprès 
a l'W. Pel mig d'aquesta U transcorre 
suaument la vall i el torrent de Sant 
Adrià. 

Diverses vegades havia observât 
aquesta muntanya, per tal de fer-hi un 
itinerari a Thivern amb esquis, i em va 
semblar que aquesta vall oberta al N en 
podria ser Titinerari logic. El vessant S 
del Turbo es présenta tôt pie de cin-
gleres que fan impensable un itinerari 
normal d'esqui. Els vessants E i W com
biner! les cingleres al S amb els relleus 

mes suaus al N; per aquests indrets que trobem a la Múria ens pot oferir 
podriem fer alguna variant i algun iti 
nerari nou pel cantô NE, sobretot des 
de la vall d'Espés i d'Abella. La nostra 
ruta transcorre per la vall i les carènes 
enfilades al N. 

Aproximació 

Carretera comarcal C-144 del Pont de 
Suert a Castelló de Sos. En el coll de les 
Fades trencarem al S en direcció a Sant 
Feliu i la Múria. La Múria és un petit 
poblé amb una dotzena de cases i ac-
tijalment només hi viuen dues families. 
La gent d'aquesta terra son molt oberts i 
desitjosos d'ensenyar el seu pais als 
escassos visitants d'hivern. Si tenim 
sort podrem complaure les nostres ore-
lles sentint, en alguna d'aquestes cases, 
parlar el cátala local. La primera casa 

habitacio per dormir. Si anem amb ten-
da podrem acampar, seguint la pista, a 
baix, al costat del riu, en un petit pare 
d'ICONA prop d'una font i, si la neu 
ens ho permet, en uns prats al comen-
cament de la pujada al port de la Muria. 

Itinerari 

Nosaltres vàrem acampar en els prats 
del peu de la pujada. Davant nostre 
teniem una vista sensacional: Cotiella, 
Eriste, Posets, Gallinero... 

Prenem el marcai carni que ascendeix 
suaument entre bosc en direcció W fins 
al port de la Múria (en època de molta 
neu s'hi podria pujar amb els esquís 
als peus). Abans del port haurem tra-
vessat un petit pia allargai, sota mateix 
del coll a 1.520 m aproximadament. En 
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al coll de Fades 

SANT FELIU DE VERI 
1415 

LA MURIA 
1400 

Camping ICONA 

a Campo 

aquest punt, girant a l'esquerra en di-
recció SE, per una petita valleta, arri-
bariem fins al collet de la muntanyeta 
de Sant Feliu. 
Des del port de la Muria (aqui nos-
altres ens calcàrem els esqufs, cai 
remuntar en direcció E i després, pel 
vessant S, fins al collet dela muntanyeta 
de Sant Feliu. Continuem enlairant-nos 
pel vessant N, travessem un coli petit, 
després un altre en direcció S i ens tro-
bem al devant amb l'ampie coll que do
mina el Turbó i el torrent de Sant Adria. 
Per arribar en aquest coll cal flanquejar 
el vessant E de la carena que estem 
fent. Des del coli (1.890 m aproxima-
dament) cal baixar una cinquantena de 
metres i anar a buscar el Hit de la valí, 
per prosseguir en direcció sud. A la 
meitat de la valí i a la nostra esquerra 
observàrem un pareli d'allaus. A la cap-
palera de la valí, cal salvar per l'esquerra 
(en el sentit de marxa) un petit relleu 
i, un cop davant del coli, guanyar-lo 
una mica per la nostra dreta, seguint 
una petita cometa. 

En el coli (2.320 m), seguirem el Horn 
de la cresta, primer en direcció W, per 
anar girant a poc a poc cap al N. La 
cresta s'estreny i tot seguint-la arriba-
rem fins al cim del Turbó (2.492 m) amb 
els esquis ais peus. 

La vista que tenim des del pie és sor-
prenent, ja que podem veure des de les 
muntanyes de la Jacetánia (Peña Oroel, 
Collarada), fins a la Tosa d'Alp i Mont
serrat. 

La baixada la podem fer per dos 
itineraris diferents. L'un, seguint el carni 
de pujada; l'altre, seguint la carena de 
l'altre pal de la U, que ens portará fins 
al coli (1.890 m) d'entrada a la valí. 
Nosaltres escollírem aquesta darrera 
possibilitat i no ens en vam penedir 
gens. 

Des del cim del Turbó enprenem la 
baixada per la mateixa carena de pujada 
fins al coli (2.320 m). Des d'aqui tenim 
dues opcions: continuar per la carena o 
flanquejar aquest gran coll pel vessant 
N i seguir una petita coma i, amb un 
llarg flanqueig, situar-nos en un petit 
collet (2.280 m) al comenpament de 
l'altra carena. En deu minuts haurem 
guanyat el cim principal (2.350 m). A 
partir d'aqui gaudirem d'un bon des-

575 



Carena I cirri del Turbó 

Les pales que manen fins al coli 11.890 
nil. Al fons, el Turbo. 

cens, primer per l'ample carena i des
prés passant al vessant W per anar a 
buscar les pales que ens menaran al 
coll (1.890 m). Seguim el cami de puja-
da, fins al collet de la muntanya de 
Sant Feliu o una mica abans per anar 
a buscar la valleta que ens portarà fins 
al prat allargat (1.520 m) abans del port 
de la Mûria. D'aqui farem cap al Hoc on 
préviament haurem deixat les coses. 

HORARI I DADES DIVERSES 

C:ini|NiiiM)iil (1380) ili por i 

di; hi Muri» (1.550mi 1 li. 
Pori (In l.i M u n i i ili coll dui 

lurbo (2.320mi 3h. 15 m 
Coll (lui lurbo ni lurbo 

(2.492)11) 20 ni 
Colini (2.280 in) ni <:hii su 

uunduri (2.350 mi 10 ni. 
1 otiil pujndil 4 ¿1 5 bortis 
T olil i (losccns 1 li. il 1 11. 30 m. 
Dtisnivell tot (ti 1.230 mts. 
Lr.'s coltis ri'alcada són iiproximiides. 
Epoca: Febrer, Marg. 
Bibliografi;): Guiii Posets Maladeta del 

C.E.C. Full 213 Bissaùrri de l'I. G. i C. 
Escala 1/50000. 

Assistenls: Ramon Farràs (Unió Exc. Ur 
gellenca), Jordi Iraruo (C.E.C.), Alfons 
juval (U.E.U.), Genis Maetzu (U.E.U.), 
Antoni Rey (U.E.U.), Rosa M.a Roig 
(U.E.U.) i JosepSànchezIU.E.U.). 
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XXI Rallye d'Alta Muntanya 
Escobes 1979 
per Josep Abril Pinell 

El pic d'Escobes, vist des del pie Negre de 
Juclar. 

Ès intéressant de veure que encara es 
pot organitzar un rallye d'atta mun
tanya a Andorra, amb uns itineraris 
que en gran part son desconeguts a 
la majoria de participants. La muntanya 
andorrana, que és la gran desconeguda 
de les masses de turistes comerciáis 
que els caps de setmana envaeixen el 
Principat, ho és també en part pels 
muntanyenes, que aquí fan igual com 
s'acostuma a fer pertot al Pirineu: 
visitar els llocs de mes anomenada, 
tot desconeixent la gran quantitat de 
valls i cims que, amagats en l'anonimat 
que els dona la modèstia del seu nom, 
ofereixen contrades d'una bellesa sor-
prenent i inqüestionable. Així va passar 
que, a part el cim d'Escobes, el mes 
conegut d'aquesta regió, tota la resta 
del Rallye va ser gairebé de descoberta 
d'una zona que, d'altra manera, conti
nuaría per molt de temps desconegu
da per la majoria. Aquesta obertura de 
nous itineraris és, sens dubte, un deis 
objectius deis nostres rallyes. I així ho 
ha sabut fer el nostre company Sal
vador López, que organitzà, l'any pas
sât a Cabdella i enguany a la Valí 
d'Indes, uns rallyes en llocs fàcilment 
assequibles, però lluny deis itineraris 
mes fressats pels excusionistes. 

Pujant per la carretera que va d'An
dorra a Soldeu, abans d'arribar en 
aquest poblé, i en un sobtat revolt de 
la carretera, s'obre la magnífica Valí 
d'lncles, al fons de la qual, just a l'ai-
guabarreig deis torrents de Juclar i de 
Manegor, es va installar el campament 
del Rallye. Aquest campament oferia 
un aspecte ben diferent deis que acos-
tumem a fer quan cal portar-ho tot a 
coll hores ¡ hores. B fet d'estar a peu de 
cotxe va fer conviure les breus ten-
des de travessia amb els exagerats en-
velats del campistes sedentaris. I una 
legió d'acompanyants feia del Hoc un 
petit poblé pie de bullici i de color. 

L'itinerari del primer dia s'enfilava cap 
al cim del Siscaró (2.630 m) i baixava 
fins a prop deis estanys de Juclar, 
voltats de narcisos que omplien l'aire 
de perfum, per enfilar-se fins al pie 
d'Escobes (2.778 m), cim culminant del 
primer dia. Des d'aquest cim es podía 
retornar pel coll d'Alba, cap al fons de 
la valí, pels estanys de Juclar, o bé, 

per guanyar medalla d'or, anant cap al 
pie de Ruíll (2.778 m), ja en territori 
francés i que vist des del cim d'Escobes, 
tenia un aspecte impressionant. En 
realitat, la pujada no era difícil, però si 
Marga i fatigosa, per una canal d'herba 
i neu, d'un considerable grau d'incli
naci ó. 

El dia va ser magn'rfic i la gran quan
titat de neu que encara omplia les 
obagues i una bona pan de les cotes 
mes altes, donava un aspecte imponent 
a la muntanya. Tot plegat va ajudar 

a trobar, al final de la jornada, ben 
curulles les nostres ganes de passar un 
dia de muntanya complet. I com que 
aquella nit era la vigilia de sant Joan, 
es varen anar improvisant petites revet-
lles amb coques i xampany, amb la xeri-
nola corresponent. Però, cap als vol-
tants de les onze, tothom ja dormia. 
L'horari a muntanya és ben diferent del 
de ciutat i renderne l'etapa del Rallye 
començava a primera hora del mati, 
encara fosc. 

Les Humentes de les frontals s'ana-
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ven enfilant cap al port d'Indes, des 
d'on calia pujar al pic Alt de la Cometa 
(2.710 m), i al de Fontargent (2.582 m). 
També aquest dia l'itinerari s'endinsava 
per Franca per anar a pujar al pie Negre 
de Juclar (2.612 m). La via més lògica 
per a l'itinerari era una cresta de granit 
molt bo, aèria, amb poques dificultáis, 
per on de fet puja la majoria d'e-
quips. Aquest itinerari no obligatori 
allargava l'horari, però va satisfer els 
qui l'havien triat. Si no, es podia pujar 
per un pendent molt rost, d'herba, pel 
vessant oposat (E), que va ser la via 
de baixada. També, igual com el dia 
abans, la breu excursió per la part 
francesa, situada al N d'Andorra, va 
servir per descobrir tota una sèrie de 
cims i valls que desconeixiem total-
ment. Que poques vegades ens endin-
sem per aqüestes Margues valls que sur
ten deis vessants N! Abans de migdia 
ja varen anar arribant tots els equips: 
es posava fi a aquesta gran festa i 
trobada de muntanyenes que és el 
Rallye del Centre. A la baixada, la Vali 
d'incles era un gran jardi curull de flors. 
La primavera havia esclatat amb força, 
i milers i milers de puntets de colors 
s'escampaven pels prats. Vaig veure 
molts cotxes que, com jo mateix, s'atu-
raven per collir-ne unes quantes i por-
tar-les a casa, com si volguéssim que 
perdures per uns dies, entre les parets 
del nostre pis, una mostra de l'espec-
tacle ubèrrim que la muntanya ens ofe-
ria amb una generosità! aclaparadora. 

Un trist accident ocorregut a la baixa
da del pie de Sisearé, durant el primer 
dia, va fer que un cop més hagués-
sim de cridar un helicòpter francés del 
CRS, que es va desplaçar des de Per-
pinyà. Gracies a les gestions de la Creu 
Roja, aquest salvament va ser possible, 
en una repetido de circumstáncies que 
ja fa anys que no s'haurien de repetir. 
Els dos nois accidentáis varen ser eva-
cuats sensé gaires problèmes. Però 
encara queda el futur, en mans de la 
benevolença dels francesos a voler 
fer una feina que hauria d'estar perfec-
tament organitzada a casa nostra. FJs 
anys de gestions i de clams per part de 
les entitats encara no han estât sufi-
cients per aconseguir un indispensable 
servei d'evacuació de ferits per heli

còpter dins de l'Estat espanyol. pema-
nem una vegada més que aquesta peti-
ciò es faci realitat immediatament, i que 
no hàgim d'anar a pidolar a casa dels 
veins, ais quals agraì'm la bona dispo-
"sició, demostrada en posar immediata
ment un helicòpter al nostre servei, 
cada vegada que els ha estat demanat. 

CLASSIFICACIONS: 

Medalla d'or 
Equip n.° 1 — Pere Milla Iglesis, Toni 

Casas, Josep M." Molinos. A.C. PICA 
D'ESTATS. 

Equip n.° 4 — Jordi Rius, Albert Vaquer 
Enric Esteve. AGRUPACIO EXC. ICARIA. 

Equip n.° 7 — Josep Formatger, Josep 
M." Morera, Josep Sedeña. FOMENT 
MARTINENC. 

Equip n.° 8 — Manuel Carreras, Marc 
Escolies, Josep Soler. LLUISOS DE GRA
CIA. 

Equip n.° 11 — Immaculada Nieto, J. 
M." Pruneda, AHbert Mans. CENTRE EX
CURSIONISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 14 — Bernat Bare, Joaquim 
Vea, Xavier Rosique. AGRUPACIO EXC. 
MUNTANYA. 

Equip n.° 20 — Eduard Jornat, Ramon 
Meya, Roman Monter. CLUB MUNTA-
NYENC SANT CUGAT. 

Equip n.° 22 - Manuel Broch, M." 
Angels Pera, Joan Talarn CENTRE EXC. 
BADALONA. 

Equip n.° 30 — Antoni Villena, Ferran 
Ibáñez, Andreu Sorrosal. UNIÓ ESCUR-
SIONISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 31 — Manuel Pages, Josep 
M." Pages, Xavier Pages. GRUP DE MUN
TANYA GELERA. 

Equip n.° 32 — Xavier Gregori, J. 
Canals, Enric Font. CENTRE EXCURSIO
NISTA DE CATALUNYA. 

Medallas d argent 
Equip n.° 6 — Rafael Carrasquilla, Vi-

cenc Barrera, M. Suriñach. UNlO EXCUR
SIONISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 9 — Domenec Gómez, 
Ramon Garda, E. Soler LLUÍSOS DE 
GRACIA. 

Equip n.° 12 — Georgina Pujol, Assum-
pta Pérez, Teresa Cruselles CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 13 — Eduard Llongueras, M¡-
quel Martínez, Martí Riera. AGRUPACIO 
EXCURSIONISTA MUNTANYA. 

Equip n.° 17 — Amelia Cervantes, 
Agustf Gil, Jaume Blasco. AGRUPACIO 
EXCURSIONISTA MUNTANYA. 

Equip n.° 24 — Merce Campillo, Enric 
Ximenis, J. Barquero. UNIÓ EXCURSIO
NISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 33 — Josep Blanes, A. Cam
pillo, Joan Toledano. AGRUPACIO- EX
CURSIONISTA TALAIA. 

Medallas de coure 
Equip n.° 2 — Josep M.' Sánchez, J. 

Casanovas, S. Casanovas. CENTRE EX
CURSIONISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 10 — Josep Insa, Maria Insa, 
Enric Insa. C. EXCURSIONISTA MONT-
BLANC. 

Equip n.° 15 — Lidia Muntal, A. Gallan, 
Joan Miñarro. AGRUPACIO EXCURSIO
NISTA MUNTANYA. 

Equip n.° 19 — Joan Fontan, Xavier So
lé, Manuel Coll. UNIO EXC. DE CATALU
NYA-GIRONA. 

Equip n.° 23 — Franceses Masdevall, 
M.* Angels Garda, Jordi Berrocal. CEN-
TREEXCURSIONISTADE BADALONA. 

Equip n.° 25 — Daniel Oriol, Francesc 
Padial, Andreu Ogaya. UNIO EXCURSIO
NISTA DE CATALUNYA. 

Equip n.° 26 — Joan Garcia, Jordi Ca
ses, Jordi Duran. CENTRE EXCURSIO
NISTA DE BADALONA. 

Equip n.° 27 — Franceses Ciutat, Mont-
se Bertrán, M.' Carme Domenjó. CENTRE 
EXCURSIONISTA PIRENAIC. 

Equip n.° 28 — Gabriel Domenjó, Josep 
M." Domenjó, Maria Domenjó. CENTRE 
EXCURSIONISTA PIRENAIC. 

Equip n.° 29 — Joan Casajoana, Ma
nuel Doménech, Gabriel Berzosa. CEN
TRE EXCURSIONISTA PIRENAIC. 

Equip n.° 35 — Gloria Mateu, Carme 
Martinez, Eulalia Sangra. CENTRE EX
CURSIONISTA DE CATALUNYA. 

DISTINCIONS ESPECIALS: 

Trofeu CAMPAMA: CENTRE EXCURSIO
NISTA DE CATALUNYA. 
Equip més veterá: Equip n.° 25 - UNIÓ 
EXC. DE CATALUNYA. 
Participant més veterá: GABRIEL DO
MENJÓ. 
Primera dona classificada: M." ANGELS 
PERA i IMMACULADA NIETO. 
Primer equip fement classificat: Equip n.° 
12 - CENTRE EXC. DE CATALUNYA. 
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cronica lei centre 
1 

Inauguraciô del nou refugi 
Joan Ventosa i Calvell 

El dia très de novembre, tal corn estava 
prevtst, tinguè Hoc la inauguraciô del nou 
refugi JOAN VENTOSA i CALVELL, al Pa-
llars Jussà (Afta Vall de la Ribagorça), refugi 
que substitueix el primitiu. 

El refugi esta situât exactament a 2.220 
mètres, sobre l'estany Nègre de Boi. Es base 

. immillorable d'ascensions d'alta muntanya 
a pics de mes de très mil mètres. Té una 
cabuda de vuitanta persones a dormir i un 
menjador per a un centenar. Les dépen
dances prôpies del refugi son: l'habitatge 
del guarda, la cuina, rebost i sanrtaris. 
També hi ha un petit refugi per a dotze 
persones, a la part NE de l'edifici. 

Assistiren a la inauguraciô unes dues-
centes persones, la majoria de les quais 
signaren el document commemoratiu de 
l'acta de col locaciô de l'ûltima pedra. 

Presidiren l'acte el président del Centre, 
Lluis Puntis i Pujol, acompanyat dels vice-
presidents, Sanz i Civis, i dels senyors Joan 
Garrigôs, président de la FEEC, Dr. Goujon, 
com a président de la secciô de Prada del 
CAF i en representaciô de Mr. Zilocky, del 
CAF de Paris, Josep Maria Plans veterà 
muntanyenc del Centre, Robert Garrigôs, 
président de la Comissiô de Refugis del 
Centre, i Antoni Grifull, de la mateixa co
missiô i responsable i coordinador de les 
obres de construcciô d'aquest refugi. 

La nota simpàtica i emotiva de l'acte con-
sistf en el H'rurament a Angel Bernât, cons-
tructor del refugi, d'una pedra de granit que 
havia tallat ell mateix, amb la incrustaciô 
de la medalla del Centre, en reconeixement 
de la dedicactô i de l'esforç posats a acabar-
ne les obres. 

Adéu-siau 

Davant els canvis imminents que es pro-
duiran en aquesta revista, em sento obligat 
a no desaprofitar aquest darrer número en 
quo, per ara, hi figuro com a director, per 
agrair a tots els collaboradors, lectors i 
amies que al llarg dels darrers tres anys 
han fet possible que la revista fos com ha es
tât el costat que sempre hi han fet, amb 
comprensió i amb ajuda. També vull, breu-
ment, fer entenedor a tothom el motiu 
que avui em fa marxar. 

La Junta Directiva del nostre Centre pren-
guè, en 1'última sessió celebrada l'any 1979, 
l'acord de separar-me del corree que, amb 
la seva confianca, he ocupat i he exercit 
fins ara. La separado es produeix com 
a consequèneia de grosses divergencies 
sobre el format i la maqueta amb que es 
vol renovar la nostra revista i, sobretot, 
arran d'una difícil comprensió dels motius 
de concepte i de finalrtat que s'han adduit 
per justificar-ho. No cai dir que algunes 
d'aquestes questions comportaran un aug
ment no gens menyspreable en els costos de 
publicado, costos que, és ciar, per una via o 
per una altra, tard o d'hora afectaran les 
quotes dels associats. Aquesta dañera con-
qüencia, drñcilment defugible, em determina 
fermement a no fer-me carree del projecte. 
Sense dimitir, dones, el meu carree, n'he 
estât apartat. 

Els fets que he intentât exposar han dé
terminât, i d'una manera ben espontània, 
que la resta del conseil de redacció de la 
revista prengués una actitud que raspón al 
convenciment comú amb que s'ha fet la tas
ca que tenim darrera nostre, moguda espe-
cialment per la desconeixença dels motius 
que invaliden un format i una idea de MUN
TANYA que recolzen en deu anys d'exis
tencia. Albore que agraeixo la col-laborado 
de Josep Velàzquez i Crespan, que ha po
sât al carree de secretad a disposició de la 
Junta del Centre, i de Ramon Torrents 
von Rappard, assessor linguistic, i de Josep 
Nuet i Badia, dibuixant i responsable grafie 
de la nostra revista, que han demanat de 
ser reNevats de les funcions que hi exercien, 
haig de recordar que aquest darrer ens ha 
acompanyat d'enea que aqüestes planes co-
mençaren de ser publicadas en cátala. 

Martí Romero i Rectorat 

cronica 

a cura de Modest Montlleó 
Noticies del III Aplec Excursionista dels 
Paísos Catalans 

Tal com estava programat, várem cele
brar a Lluc el III Aplec amb la participado 
de 384 excursionistas, membres de 24 enti-
tats dels tres Paísos Catalans de l'Estat es-
panyol. En destaca la participado dels va
lencia ns, que aconseguiren un vaixell per a la 
seva venguda. A part de les nombrases 
absencies justificados per la manca de 
passatges per a aquests dies, várem sentir 
especialment que no hi hagués cap repre
sentado de la Catalunya Nord ni d'Andorra, 
ni de l'Alguer. Confien que aquesta absén-
cia es vegi compensada pel pròxim Aplec. 
El mal temps obstaculitzá greument la rea
lizado del programa: les excursions varen 
èsser suspeses. Afortunadament, comptá-
vem amb les dependencias del Santuari de 
Lluc per a l'allotjament (moltes tendes es 
varen inundar) i per a les activitats de con
vivencia. A l'assemblea es recordá l'origen 
i el sentit d'aquests aplecs: la germanor 
dels excursionistes d'aquests Paísos amb un 
origen i vocació comuns. Entre les manifes-
tacions folklóriques destaca l'actuació del 
gnjp Sota Tena, de Valencia. A la fi, l'es-
perit excursionista es va imposar a les difleils 
condicions atmosferiques, i el bon humor, 
com un esclat de sd, substituí la decepció 
dels dies anterios. I parlárem de l'any que 
ve. Per unanimitat, s'acordá que el pròxim 
Aplec tingui Hoc a la Catalunya Nord. 

Amb l'esperanca d'haver contribuii a Tas-
soliment d'aquesta institució que hauria d'ar-
ribar a esser una eina efectiva de la coope
rado entre les entitats excursionistes dels 
Paísos Catalans i agraint la participado de 
tots ais qui l'han feta possible, vos diem: 
finsa I'Aplec vinentl 

Sebastià Bercelo 
(Unió Excursionista de les IHes) 
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Els Grups de l'Ait Pirineu (G.A.P.) 

Aquests grups van nèixer amb motiu del 
Congrès de Cultura Catalana, ara fa uns 
quatre anys, al quai van presentar diversos 
treballs, sobretot en l'âmbit d'Ordenacló 
Territori. Els treballs fets arran del Congrès, 
van ser l'inici d'una tasca continuada des
prés, amb vista al redrecament en general 
del Pirineu cátala, una de les bosses de 
pobresa i depressió económica de Cata
lunya. No s'oblidaven, pero, al mateix 
temps, els problèmes ni les reivindicacions 
mes urgents. 

Els GAP están formats per pirinencs de 
les comarques deis dos Pallars, la Ribagorça, 
la Valí d'Aran, l'Ait Urgell i la Cerdanya, 
es a dir, per tota Taita muntanya. Afegim-hi 
que es trata d'uns grups pluralistes, tant for
mats per independents com per militants de 
partits, membres d'associacions culturáis, 
esportives, etc. 

El programa d'actuacions és gran ja que, 
a part d'haver aconseguit que, per mitjá de 
TEntesa deis Catalans, la Constitució (art. 
130) disposés que hi haurà un tractament es
pecial a les zones de muntanya, a semblança 
dels països europeus mes muntanyosos, els 
G.A.P. ja han redactar unes bases del que 
podria ser la "Llei de Muntanya" a casa 
nostra, llei que segons TEstatut haurà de ser 
elaborada peí Parlament de Catalunya. 
Aqüestes bases han estât fêtes en col labo
rado amb muhtanyencs d'Aragó, Navarra 
i Castella. Cal dones suposar que les que 
es puguin presentar en aquelles comuni-
tats tindran un caire similar. 

Paral lelament a aquests objectius a mitjá 
i a llarg terme, lluiten per questions del mo
ment, com poden ser: la política de concen
trado escolar. Tintent de supressió del tren 
de la Pobla de Segur, la problemática en 
la creado d'estacions d'esqui, la tan sovint 
desencerrada actuado d'ICONA, la situado 
de Tagrícultura i la ramaderia, la defensa del 
Pía de Beret, Taeroport de la Seu i el seu ús 
comarcal, el pare d'Aigüestortes, la plani
ficado de la Valí de Bol, nécessitât d'unes 
normes subsidiáries per a la Cerdanya, la 
secada de 1978, etc. 

Pero el que els G.A.P. volen fonamen-
talment és una "Uei Catalana de Mun
tanya", que contempli en profunditat tota la 
problemática de Taita muntanya i que, tot 
permetent Torganització territorial i adminis
trativa d'aquestes comarques com a ve
guería amb ampies facultáis autonômiques, 
els permet i de ser els primers a coT laborar 
en aquest redrecament de les comarques 
pirinenques, fent realrtat Taspirado que resu-
meixen dient: Volem viure a muntanya, i 
volem una muntanya viva. Josep Abril 

crònica alpina 

a cura de Pere Aymerich 

Pre-Plrineu 
Serra de Montsec 

J. Badia, J. Casanovas i J. Paül, tots tres 
del C.E.C., hi obriren, aquest 30 de setem-
bre passat un nou itinerari, exactament a la 
paret de Catalunya del pas de Mont-rebei, 
400 m a la dreta del Gran Dfedre. La nova 
via, de 350 m, ha obtingut la qualificació D. 

Pirineu 
Gallinero 

Una via nova, anomenada directa Zara-
tustra, amb un itinerari de 400 m i una difi-
cultat MD +, ha estat oberta a Vesperó del 
cim, a Tesquerra de la Rabada-Navarro. Hi 
feren la primera aseensió J.M. Peralta, A. 
García-Picazo, Fredi Parerà i Joan G. Casóla, 
que s'hi van estar 11 hores, entre el 6 i el 10 
de Tagost passat. Les reunions R3, R8 i R11 
son molt laboríoses i la R6pot ser excel lent 
per a un bivac. 

Alps 
Travessia delMont Blanc 

Per primera vegada s'ha realitzat la traves
sia intégral del massis del Mont Blanc tot 
seguint-ne les arestes frontereres. L'itinerari 
recorre sempre arestes i agulles entre 3.500 
i 4.800 m, en una alta ruta cf escalada. 

Durant quinze dies M. Berruex, L. Audou-
bert, P. Luneau i M. Babillou hi efectuaren 
vuit bivacs i dnc nits a refugis. El 2 de setem-
bre sortiren de prop de la frontera suïssa 
per realitzar les ascensions a l'agulla de l'Ar-
gentière, Tour Noir, Dolent, Triolet, Talefre, 
Leschaux, Jorasses, Mont Maudit, Mont 

Blanc, Domes de Miage fins a arribar final-
ment al coli de Bonhomme. 

Mont Blanc (4.907m) 

Un nou itinerari ha estat obert al vessant 
de la Brenva que segueix els séracs situats 
a Tesquerra de la via Poire. G. Comino i G.C. 
Grassi el varen realitzar durant la nit del 10 
a l'11 del darrer juliol en 8 h. Es tracta d'una 
via de gran perillositat, amb un desnivell de 
1.400 m, catalogada M.D., que surt direc-
tament al casquet del Mont Blanc, mes 
enllâ del coli Major. 

Coll Maudit (4.035 m) 

Primera ascensió del gran corredor SE i 
del sérac central efectuada per G. Comino 
i G.C. Grassi el darrer 4 de juliol. L'itinerari, 
esplèndid però mort perillos, de 350 m de 
glaç amb pendents de 80°, va ser recorregut 
en quatre hores i mitjá. 

Aguilla de Talefre (3.730 m) 

P. Gabarrou hi ha obert tres vies de gran 
dificultat. La primera a la cara N el 16 de 
juliol; una altra, directissima, a la cara NW 
i, finalment el 4 de juny, la del corredor NE. 

PetitDru (3.733 m) 

Els germans Remy hi han obert una nova 
via a la cara N paral lela a la que hi efectúa 
Seigneur el 1967. Es tracta d'una escalada 
de 1.000 m, catalogada M.D. superior. Els 
dies 15 i 16 de juliol, Claude i Ivés, des 
prés d'un tempteig anterior i en companyia 
de P. Benault, aconseguiren realitzar aquest 
nou itinerari en 22 h. i un bivac sota del 
Nixol. La via comenca 100 m a Tesquerra 
de la directa americana, arriba al Sócol (A1) 
i segueix a Tesquerra de la via Allain per 
arribar directament al Nixol. Realrtzada en 
lliure, la via discorre damunt roca bona i 
terreny mixt. 

Han collaborât en aquesta crònica: 
Josep Paül i Joan G. Casoh 
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a cura d'Alfred Montserrat 

Ules Hawaii 

Aquest estiu, una expedido anglesa diri
gida peí Dr. Christopher Wood es desplacé 
a les ¡lies Hawaii (Estats Units) per tal d'ex-
plorar-hi diferents tubs volcánics. D'entre 
les cavitats explorades cal remarcar la Kazu-
mura Cave que, amb 11.500 m de recorre-
gut, ocupa el primer lloc mundial entre les 
cavitatsd'aquesta mena. 

Estats Units 

Durant el mes d'agost, un equip de TERE 
del CEC s'ha desplacat ais Estats Units per 
tal d'explorar cavitats excavados en gel i en 
laves a la Cascada Range. Hi visitaren la 
Paradise Ice Cave (12.000 ml, la Big Four 
Cave (1.000 m), l'Ape Cave (3.904 m), la 
Lake Cave (1.200 m), l'Ice Cave (250 m), la 
Catacombs Cave (2.300 m), I' Skeleton Ca
ve (1.100 m) i les Grand Canyon Caves 
(5.000 m), totes ais estats de Washington, 
Oregon, California i Arizona. 

8è Congrès Internacional d'Espeleologia 

Segons una informado de bona font, el 
8e Congrès Internacional d'Espeleologia tin-
drà lloc durant el mes de juliol a Kentucky 
(Estats Units). Tindrá una durada de tres set-
manes, una de sesions i dues d'una abans 
i l'altra després) de treballs de camp a dife
rents Hoes del pais. 

Nova Bretanya 

Ens arriba la noticia que una expedició 
suTssa va perdre un dels saus membres quan 
intentava I'explorado d'un riu subterrani de 
gran cabal a Nova Bretanya, ilia del Pacific 
pertantent a Papua-Nova Guinea. L'illa con
té unes grans dolines que seran l'objectiu 
d'una expedició francesa a finals d'aquest 
any o príncipisdel vinent. 

L'abocador: tornem-hi... 

Nova i trista actualitat de l'abocador d'es-
combraries de Barcelona i altres municipis 
situât sota la Morella (Bègues, el Garraf). 
L'espeleôleg de setze anys Xavier Clara-
munt, de l'Agrupació Excursionista Talaia 
de Vilanova i la Geltrû, hi va resultar mort 
en fer explosió una bossa de gas meta 
acumulat dins un avene i que provenia de la 
descomposició de les escombraries de l'abo
cador. 

Suposem que,ara és horal, l'empresa con
cessionària ja deu haver posât rètols indica 
dors del perill als diferents avencs de la vali 
de Joan i del fons de les Terradelles i que 
el comité d'espeledogia deu haver enviât 
una circular avisant tots els grups espeleo-
lògics del nou rise que comporta aquesta 
activitat. 

ililiiipliii 

GEOGRAFIA FISICA DELS 
PAÏSOS CATALANS 

G E O G R A F Í A F Í S I C A DELS P A I S O S 

C A T A L A N S 

Oriol Riba i Arderiu, Oriol de Bolos i Cap-
devila, Josep M. Panareda i Clopés, Josep 
Nuet i Badia, Joaquim Gosálbez i Noguera. 
2." edició (revisada), Ketres editora, Bar
celona 1979. 

En el número especial del Centenari del 
Centre Excursionista de Catalunya MUN-
TANYA publica el primer fascicle de 16 pa
gines de la Geografía Física dels Pa'isos 
Catalans. Amb aquest fascicle s'iniciá una 
publicado closa en el darrer número de 
MUNTANYA (n.° 705, octubre de 1979). 

Amb la publicado integra de l'obra per 
part de Ketres editora s'acompleix el desig 
dels autors d'oferir, amb motiu del Cente
nari del Centre Excursionista de Catalunya, 
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peoner de l'excursionisme cátala, una obra 
escrita on es recollissin d'una manera en-
tenedora i gráfica els aspectes essencials 
de la geografía física deis Països Catalans. 

Amb el volum complet a la má hom té la 
¡mpressió de trobar-se amb una obra nova, 
reflex de les recerques geográfiques recents, 
de les quais els autors son protagonistes 
destacats. Aquesta Geografía Física deis 
Països Catalans senyala un pas mes en la his
toria geográfica a casa nostra. A partir d'ara 
molts conceptes, noms, realítats i fenômens 
geográfics ens serán mes familiars; han 
deixat d'ésser coneguts només per especia-
listes per passar al domini de tots els estu
diosos i interessats en les realítats físiques de 
casa nostra, com son els excursionistes, 
destinataris directes d'aquesta geografía. En 
aquest aspecte cal assenyalar la riquesa 
gráfica del llibre, amb 245 figures entre 
fotografíes, perfils, dibuixos i mapes. Cal 
destacar també les cinc ¡matges obtingudes 
des deis satéllits Landsat i la fotografía de 
la portada on es presenta una visió ben 
inédita deis Països Catalans. 

Sí bé MUNTANYA ja ens ha ofert el 
text complet d'aquesta geografía, creiem 
que no será inútil recordar-ne les caracté
ristiques. 

El llibre es dividit en quatre grans parts: 
el relleu, el clima i les aigües, la vegetació 
i la fauna. Com a apéndix hi ha un glossari 
de termes geográfics, una bibliografía i un 
índex toponímic. Aquests apéndix son nove-
tat en el llibre éditât per Ketres, ja que no 
han estât reproduits a MUNTANYA. 

El prôleg del llibre és escrit per Pau Vila 
i Diñares. Ha estât un bon encert. Pau 
Vila és un deis grans geografs catalans i fou 
président del Centre Excursionista de Cata
lunya, entre els anys 1931 i 1935. 

En la introducció en Josep Nuet i Josep 
M. Panareda expliquen els objectíus i Tes-
quema del llibre. 
0. Riba i Arderiu descriu i explica el relleu en 
61 pagines. És un text ríe ¡ dens que resu-
meix les carateristíques i la distribució de 
les grans unitats de relleu: Pirineus, De-
pressió Central Catalana, Serralades Coste-
res Catalanes, el sistema Ibèric, el sistema 
Bétic i les liles. L'exposició i la part gráfica 
inclouen aspectes ben origináis, com el deis 
fons maritims del Mediterrani. 

Josep M. Panareda Clopés i Josep Nuet 
i Badia exposen en les 35 pagines següents 
el clima i les aigües. Un cop explicats els 
factors que determinen les diferencies cli
matiques, s'exposen els éléments del clima 
Després diferencien 19 grans tipus de dimes, 
tôt explicant les sèves caractéristiques amb 
l'ajut de l'exemple de d'rferents estacions. 
Sens dubte aixô constitueix la gran aporta

do d'aquest capítol. Cada una de les 61 
estacions son representades amb un dia
grama climátic i hi son reproduídes les da-
des de les mitjanes mensuals i anuals de 
les pluges i de les températures. 

Oriol de Bolos i Capdevila, després d'una 
introducció a la Biogeografia, explica els 
sóls i la vegetació. Diferencia tres grans 
régions biogeográfiques: boreoalpina, euro-
siberiana i mediterránia. En la regió boreoal
pina hi troba tres estatges de vegetació: 
Testatge nival a les zones de neus perpé
tues, Testatge alpi amb prats naturals d'alta 
muntanya i Testatge subalpi amb boscos 
naturals de conifères boréals. En la regió 
eurosiberiana, caracteritzada per la presen
cia de caducifolis, diferencia tres zonacions 
altitudinals: la zonado atlántica, la zonado 
submediterrânia i una zonació intermèdia. 
La regió mediterránia és constituida per 
plantes esclerofilles. Oriol de Bolos acaba 
el capítol amb un conspecte de les zones 
de vegetació, amb un índex de noms de 
comunítats vegetáis amb la seva correspon
dencia científica i amb un Index de noms 
d'especies vegetáis, també amb la corres
pondencia científica. 
Joaquim Gosálbez i Noguera, ajudat per 

sis coTlaboradors, fa una sìntesi ben inè
dita de la fauna. Hi explica separadament 
els mamifers, els amfibis i els rèptils, els 
peixos, els ocells i els artròpedes. Acaba 
amb un apartat dedicat ais vertebráis terres
tres de les liles. 

El glossari de 24 pagines constitueix una 
valuosa aportado amb vista a la cada 
vegada mes urgent i necessària clarificado 
i normalització de la terminologia catalana. 
Es d'agrair aquesta darrera aportado que 
ha exigit dels autors un esforç considera
ble i que constitueix un avene important 
en Texpressió geogràfica en cátala. 

La bibliografia i els índex toponímics i ma-
téries clouen aquesta extraordinaria geo
grafia. El Centre Excursionista de Catalunya 
i MUNTANYA s'han de sentir ben orgullo
sos d'ésser uns protagonistes excepcionals 
en la seva apandó. El C.E.C, ho és pel fet 
d'oferir, en el seu Centenari, una opor-
tunitat única. MUNTANYA ha estât el vehi-
cle pel quai n'ha estât possible Taparició. 

L'edició realitzada per Ketres editora cons
titueix una segona edició revisada de la 
publicada en fascicles a MUNTANYA. Com 
s'ha indicat, inclou també un glossari, una 
bibliografia i un index toponímic. El volum 
té 228 pagines i un format de 20,5 x 29 cm. 

Panticosa - Formigal 

L'estiu de 1979 TEditorial Alpina publica 
una aftra guia cartográfica de la seva col-
lecció. Dedicada a Panticosa i el Formigal 
(Arriel, Balaitós, la Faxa, Marcadau, Infier
no, Piedrafita, Branatuero, Tramacastilla), 
aquesta publicado cobreix la part mes occi
dental de les zones pirinenques aparegudes 
fins ara en aquesta collecció. Sembla que 
Tobjectiu d'Alpina és de donar a conéixer, 
de mica en mica, tot el Pirineu. 

A part de les estacions d'hivern del For
migal i de Panticosa, que per elles soles ja 
mereixen ser divulgades, trobem de molta 
utilitat per ais excursionistes Tedició d'a
quest mapa que compren els cims de Peña 
Foradada (o Foratata), Tosquera, la For-
queta, Tebarray, Pondiellos i d'altres, així 
com els pies fronterers de Balaitós, la Fron-
della, Pallas, Arriel, Cámbales, la Peira, la 
Faxa (o Gran Facha), Marcadau i d'altres. 

Cal destacar-ne el perfil reprodu'it de la 
cresta del Diablo, en el tram principal del 
pie de Soulano al del Cristal. L'alcada i la 
situado dels cims son garantides per la re
vistó que ha dut a terme Ramón de Semir, 
a qui es deu, junt amb Antoni Gómez i al-
tres coTlaboradors, Telaboració del full-
guia. 

S'hi dona també noticia dels refugis del 
sector aixi com de l'estat en qué es t r a b e n : 

ref. Piedrafita (FEM), Arremoulit ICAF), 
Wallon (TCF), Michaud i, fora de Támbit 
estudiat, el célebre refugi de les Oulettes 
de Gaube. Tocant ais ¡tineraris, son cor-
rectes. 

La munió d'estanys és capítol a part, ja 
que la proliferació en aquesta zona és con
tinua a mesura que se'n recorren els bel Is in-
drets. Els llacs situats damunt el mapa, li 
clonen un to summament atractiu que es 
complementa amb les altres coloracions del 
full referit. 

D. Aloy 
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EN 
L'ALPINISME 
COM EN 
L'ESQUI 
TAMBÉ ELS 
PRIMERS 

ESPORTS 

edelweiss 

• ELS MILLORS MATERIALS, TANT NACIONALS COM ESTRANGERS. 
• ASSESORAMENT TÈCNIC ESPECIALITZAT. 
• INFORMACIÓ ALPINA. 
• PROJECCIONS D'ALPINISME INTERNACIONAL 
• CICLES I CONFERENCIES SOBRE L'ALPINISME. 
• INFORMACIÓ SOBRE MASSISSOS EXTRAEUROPEUS. 
• GUIES, LLIBRES I REVISTES ESPECIALITZADES. 
• INFORMACIÓ I RESERVA DE PLACES A TREKKINGS INTERNACIONALS. 
• INFORMACIÓ SOBRE CICLES I CURSETS ORGANITZATS PER LES 

ENTITATS EXCURSIONISTES I L'ESCOLA CATALANA DALTA MUNTANYA. 
• CONDICIONS ESPECIALS PER A L'EQUIPAMENT D'EXPEDICIONS. 

Tot a/xò /' mes ho trobareu a 

GRAN VIA, 527 
Telèfon 254 83 00 
Barcelona-11 

PARKING 
GRATUIT 



LAS G R A N D E S PAREDES 

conté la descrjpció 
de les ascensions de 
Reinhold Messner a: 

la paret N. del Mont Agner 
la paret N. del Matterhorn 

LAS GRANDES PAEÈDigfe i esperó Walker de les 
m-:x .//Ms y •• m jM: • F l ì H f t M f l A l i I f i m n d P A A 

Una obra imprescindible a la biblioteca de 
tot muntanyenc, pero que també será llegida 
amb interés per tots els amans de la natura. 

ALTRES TÍTOLS D'AQUESTA COLLECCIÓ 

• El macizo del Mont Blanc 
• Los Pirineos 

Volums de 240 pagines, 23 x 27 cm. 

Fotografíes a tot color i en blanc i negre 

Grandes Jorasses 
la paret N. de l'Eiger 
la paret S. de ¡'Aconcagua 
la paret S. del Nanga Parbat 
la paret S. del Dhaulagiri 

E D I T O R I A L R M 
Barcelona 
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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
citai màxima 102 litres, minima 85 litres. 
Fabricada amb nyló extra, espatlla de cotó 
encoixinada i ampie cinturò anatomie. Cre
mallera frontal que permet la seva utilitza-
ció en vivacs. 

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

GREGORIO ARIZ, Cap de l'Expedlció. 
Component del Comité Tècnic SERVAL. 


