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C R E E C L I M B I N G ! 
Bota especial per a ascensions en roca d'extrema diticultat en 
calcari, conglomérat i granit, amb la quai se superen els limi-
tits mes alts en escalada lliure. 

boreal Sola Misa de goma espec ia l 
( ¡ 'excepc ional adherenc ia 
i f lex ió . 

Retore de goma per 
a afavor i r e l t reba l l 
en pun te ra . 

Tira empe l fada per a 
pro teg i r i re forçar 
el t a ló . 

Peca fab r i cada de lona i 
pel l empe l f ada suaus , per 
donar mes f lex ió i 
l leugeresa al c o n j u n t . 

Banda de goma de gran 
f l ex ib i l i t a t i resis
tenc ia a l 'abrasió, per a 
fac i l i t a r e n c a s t a m e n t s 
sense perdua d ' adhe rénc ia . 

L l igada mol t baixa i a m b 
co rdó e lás t i c , que 
pe rme t l 'adaptac ió de 
d i f e ren ts dob lár ies 
de m i tges . 

Cerc le p ro tec tor 
dei t u r m e l l . 

El ta l l i cu rva tu ra or ig ina l de la sola, a m b gran a i xecamen t de p u n t e r a , f ac i l i t en la 
per fec ta visió en la u t i l i t zac ió d ' a r r apamen ts m ín ims i pe rme ten una adherenc ia 
ex t rao rd ina r ia . 
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SUPER GAT « E L C A P I T A N » 

«THE NOSE» al CAPITAN - YOSEMITE VALLEY 
1 . a Ascensió Espanyola - Maig del 1978 
M. A. GALLEGO «EL MURCIANO» - J. LÓPEZ 

Aquest model ha estât 

real i tzat a m b l 'assesorament 

técnic de 

MIGUEL ÁNGEL GALLEGO 

« E L M U R C I A N O » 





PER TOT EL QUE NECESSITEU ENS TROBAREU A PARTIR DE LES 17 HORES 

TREKKINGS 1981 

ASIA 
NEPAL: 

AMERICA 
PERÚ: 

ÀFRICA 
KENIA: 
TANZANIA: 

Voltant l 'Annapuma 
Solo Khumbu / Pais dels Sherpes 
Everest, sostre del món 
Vali de Rolwallng 
Santuari de l 'Annapuma 

Camí de l ' lnca, camí del sol 
Voltant la cordil lera Huay-Huash 
Voltant la cordil lera Blanca 

Ruta del Marfil / Monte Kenia 
Ki l imandjaro sostre d'Àfrica 

Abril 
Maig 

Octubre 
Novembre 
Desembre 

Juny 
Juliol 
Agost 

Setembre 
Setembre 

** i *** 
* * / * * * 

** 
* * / * * * 

** 
** 

Els nivells de trekking son: 
* Iniciació ** Normal *** Alt 

Els trekkings de tercer nivell o ait, inclouen la possibilitat d'assolir algún cim de la regió. 
En aquest programa tenim previst assolir els cims següents: 
Nepal: Chulu Est (6.059 m), Island Peak (6.189 m), Parchamo (6.318 m), Tent Peak (5.500 m), Hiunchuli 

(6.441 m). Perú: Nevado Pisco (5.900 m), Chopicalqui (6.400 m). Kenia: Batian (5.199 m), Punta 
Lenana (4.985 m). Tanzania: Kilimandjaro (5.895 m). 

PER MES INFORMACIÓ ESCRIURE A: CIM-TREKKING 
GRAN VÍA, 1.075, 7.°, 1 . a 

BARCELONA-20 



E S P O R T S 

SEMPRE A L'AVAIMTGUARDA DE LES DARRERES 
NOVETATSdeMATERIALS pera L'ESQUI DE NEU 
PASSEIG de GRACIA, 93 - TEL. 215 06 74 - BARCELONA-8 



ESOUIADORS 
ARA PODEU ESCOLUR EL VOSTRE LLOC EN LA NEU 

AMRTAMENTS 

MULTIPROPIETAT 
BAQUEIRA 

SERVÉIS 
MULTIPROPIETAT 

L'Edifici MULTIPROPIETAT BAQUEIRA, és un complex 
d'apartaments situáis en el Nudi Residencial 1.500 a 
l'Estació de Muntanya BAQUEIRA BERET, en el Municipi 
Alt Aràn. Está emplagat en un Hoc privilegiai, al peu mateix 
de les pistes d'esqui i deis remuntadors mecànics. 

La promoció desenrotlla dues alineacions 
d'edificació unides entre elles formant la planta noble, 

on están situats tots els SERVÉIS 
MULTIPROPIETAT. 

Els apartaments tenen una superficie 
aproximada de 50 m2 i són magnificament mobláis i 
equipáis per a 5 persones. 

Tot s'ha pensai fins a l'ùltim detall per ajudar-
li a passar uns inoblidables dies d'esqui sense que 

' hagi de preocuparse de no res més. 

f • ft D 

Director 
d'apartaments 
i servéis 

ServeJ tècnic i 
de mantenlment 

Consergeria 
de dia i de nit 

PLANOL ESTACIO 
BAQUEIRA BERET 

Xarxa telefònica 
connectada 
amb recepció 

M U L T I P R O P I E T A T 
B A Q U E I R A 

-mes esquí _—-

Amplis I 
luxosos salons 

Supermercat Centre comercial Aparcament 

El 
Guarda botes 
I guarda esquís 

Piscina 
cllmatltzada 

Maquina de 
rentar I planxat 
de la roba 

Sala de jocs 
per a nens 

MULTIPROPIETAT 
BAQUEIRA 

H¡ par t i c ipa : 

Banc Indus t r ia l deis Pir ineus 



¿One és la 
MULTIPROPIETAT 

BAQUEIRA 
Que ès MULTIPROPIETAT BAQUEIRA? Esco l t i . . . Per exemp le 

pue c o m p r a r l o la 2 a 

s e t m a n a de gêner.. . o la 4.a de 
febrer? 

I. c a d a any... quan t ha ig de pagar? 

Esco l t i . . . 

a i xó deu rà ser legal . . . 
vu l l dir... 

jo en seré el p rop ie ta r i 
de d e b o ? 

És un fác i l i c ò m o d e s i s t e m a 
per c o m p r a r un A p a r t a m e n t 

a BAQUEIRA BERET... 
p a g a n i , n o m é s , e ls d ies que vos té 
vu lgu i u t i l i t zar - lo . 

N a t u r a l m e n t ! L 'esc r ip tu ra pùb l i ca 
que li ac red i t a la c o m p r a davan t 
de No ta r i , li d o n a dret a ocupar - lo 
du ran t e ls d ies c o m p r a t s , o 
de ixar - lo , o l logar- lo. . . 
o vendre ' l q u a n ja no l ' i n te ress i ! 

Es d a r que s i . I du ran t les d a d e s 
e s c o l l i d e s per Vè. 
l ' apar tament és s e u , 
du ran t aques t any , el proper, 
l 'a l tre.. . s e m p r e ! 
I tot per un tota l de 230 .000 ptes. 

N o ha de pagar ni c ine 
Vè. el c o m p r a i un c o p paga t 

Vè. j a n 'és p rop ie ta r i per s e m p r e mès 
( N o m é s haura d 'abonar la q u o t a 

de la C o m u n i t à ! de Prop ie tar is ) . 

I c o m t robarè l ' Apa r t amen t? A q u e s t a o fe r ta , de ver i ta t 
m a s s a bona. . . 
Puc c reu re -m 'ho? 

/ P e r f e c t a m e n t t i n g u t ! 
i F o r a de t e m p o r a d a 

un equ ip de 
c o n s e r v a c i ó repassa 
un per un 
t o t s e ls a p a r t a m e n t s , i 

d ' a q u e s t a m a n e r a , l 'any següent 
i per les m a t e i x e s dades Vé. el t r oba en les m a t e i x e s 
c o n d i c i o n s que quan el va adqu i r i r . I és c ia r que s i ! . . 

I pot comprova r -ho 
D E M A N I ' N S UNA INVITACIÓ! . . . i 
a m b mo l t de gus t la hi env ia rem, 

pe rqué f rue ix i a m b nosa l t r es 
de 2 a 3 d i es d 'esqu í i veg i que 

M u l t i p r o p i e t a t Baque i ra és 
una M A G N Í F I C A REALITÄT. 
Qué li s e m b l a la idea? 

Dons que la 
MULTIPROPIETAT BAQUEIRA 

és una idea c ò m o d a , 
p r á c t i c a , rendab le . 

7 f abu losa ! . . . M ' INTERESSA! 
Vè. t a m b é és i n t e l l i g e n t 

c o m ho han es tâ t m o l t s 
a f e c c i o n a t s a la neu pe rqué c o m p r a r en la MULT IPROPIETAT 

BAQUEIRA és c o m p r a r , t a m b é , per sempre . . . el seu p rop i Hoc en la neu . 

In formació i venda: 

MULTIPROPIETAT 
Balmes,423-425 BAOUEIRA 
Tel: 212 20 62 
BARCELONA - 22 liVV* 

YÁ 

Si des i t ja mes in fo rmac iô , sensé c o m p r o m i s , omp l i i enviï aquest cupô . 

L'Informarem sobre preus, condic ions I II reservarem una «sorpresa agradabl 

Nom 

Ad reça 

Telefon 

Ciu ta t D. P 

• 
IX 



Aviat 
complirem 
cent anys... 

...i seguim creixerrt 
cada dia. 

BANC DE SABADELL 
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E D I T O R I A L 

L EXCURSIONISME, 
ESPORT I CULTURA 

Ens preguntem moites vegades , qué és l ' excurs ionisme? 
És esport? 
És cultura? 
Es una i altra cosa? 
L 'excurs ionisme tal com l ' en tenem a Catalunya és un conjunt 

integrador de moites activitats. Practicar-lo voi dir caminar , petjar, 
recorrer pausadament , de mica en mica, en pr imer t e rme , el pais 
on vivim, de tal manera que a mes a mes de tenir el goig de 
realitzar un exercici físic, el plaer estètic de contemplar bells 
paisatges, la sensació al l iberadora de mouren ' s en plena naturalesa 
i el complément enriquidor d 'uns bons companys d 'excurs ió , 
podem adquirir un véritable coneixement de la realitat física, 
histórica, humana , econòmica , social . . . de Catalunya. 

És evidentment un esport perqué calen per a la seva pract ica 
una técnica i una preparació física indispensables, que serán de 
diferents graus, segons la magnitud de l ' empresa que es vulgui 
por tar a terme i hauran de ser considerables per a realitzar certes 
activitats d 'a lpinisme, d 'esca lada , d 'espeleologia o d 'esquí 
remarcables . 

Però el cert és que si be aqües tes activitats que sobresur ten pel 
seu aspecte esport iu , son fruit d ' una constant preparació física, 
ho son també d 'un estudi aprofundit de guies de muntanya , 
cartografia, fotografia i documentac ió diversa i d ' una preparació 
seriosa prèvia a la seva reali tzació. 

Així els esport is tes que les realitzen teñen cada dia més 
coneixements sobre els temes que configuren l 'excursionisme i 
ells mateixos amb la seva experiencia que t raspassen a nous 
llibres, guies, ar t icles , mapes i repor ta tges , aporten nous éléments 
a la vida cultural del pais . 

És una simbiosi que es va realitzant des de fa més de cent anys 
a la nostra terra i que ha donat i dona encara molts i bons fruits. 

És un intercanvi constant de valors. És una cul tura que avança 
gracies a l 'esport i és un esport que es practica perqué hi ha una 
base cultural que els mateixos pract icants no paren d 'a ixamplar . 

Ben al contrari del que passa amb els altres espor t s , 
l 'excursionisme no te reglaments , ni els admetr ia . 

Cadaseli és conscient de les pròpies capaci tats i l imitacions. 

Cadascú sap fins on pot arribar, decideix el que vol fer, com i 
quan. 

És a dir que la component esport iva t indrà més gruix que la 
cultural o aquesta més que no pas aquella, segons l 'actitud 
personal de cada excursionis ta , quan ac túa individualment o el 
criteri de cada entitat , quan les actuacions són co l lec t ives . 

Però sempre t indrem aquelles linies mest res entrecreuant-se i 
dibuixant-lo, amb vigoria en eis millors temps i del icadament en 
les époques obscures , al llarg deis anys de la historia de la 
Cata lunya contemporània . 

L 'excurs ionisme és un esport que comença a les biblioteques i 
als arxius fotografíes i cartogràfics. 

Aques ta pot ser una manera breu de resumir el que hem dit fins 
ara; però també és una manera de posar de relleu quins són els 
pilars que cal enfortir perqué l 'excursionisme avui pugui 
expandir-se i continui essent una eina útil de cultura, de civisme i 
de desenvolupament esport iu . 

Enfortir les ent i tats excursionis tes sera una manera construct iva 
d 'aconseguir-ho. 

Perqué les enti tats excursionis tes j a existeixen i d 'una manera 
espontània eis nos t res conciu tadans tendeixen a crear-ne de noves 
quan les condicions eis són favorables. 

Perqué eis homes i dones que hi treballen ho fan d 'una manera 
lliure, per esperit de servei , per omplir el seu Heure amb una 
activitat que els permet manifestar la seva Personalität i al mateix 
temps allunyar-sè de l 'omniprésent visió del guany material . 

La força de voluntat ha suplert la manca de mitjans économies 
i la tasca no ha quedat mai per fer. 

Però de tasca ara, se 'n ha de fer molta més i en volem fer molta 
més . 

Cal que dos àmbits de la nostra Generali tät pensin i comptin 
amb nosaltres: 

La Direcció General d 'Espor t s i la Conselleria de Cultura. 
A una i altra, podem oferir servei i d ' una i altra podem 

esperar-ne col-laboració. 
Ara la General i tät , ja té la paraula. 

Lhiis Puntís 
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ESGRAFIATS I TERRES CUITES 

DE BARCELONA (II) 

Per a situar una mica els amables 
lectors que amb paciencia van l legint el C a m r S - A n n a - 2 5 ' U n c l a s s i c - < F o t o R - P u i o L > 

meu trebal l , i si corn jo desit jo els 
provoco les ganes de convertir-se en 
altres buscadors i col-leccionadors 
d'esgrafiats, estableixo uns déterminais 
barris per a fer-hi les trobal les que es 
desitgen. 

Barri comprès entre la Catedral i 
l'església de Santa Anna: 

Esgrafiats en la part superior del 
palau Bisbal, amb les imatges de Sant 
Pacià i Sant Oleguer, bisbes de la c iutat 
als segles IV i XI respect ivament. 

Al carrer de la Pietat, cantonada al 
del Bisbe, hi ha uns esgrafiats 
noucenti tes molt bonics. 

Al carrer dels Comtes de Barcelona, 
cantonada a la baixada de la Canonja, 
hi ha uns esgrafiats seguint la tônica 
dels del s. XVIII, perô es feren quan 
s ' insta l la el Museu Mares. 

Carrer Canuda: Al 39 hi ha uns bonics 
esgrafiats amb motius f lorals, perô 
estan ja en molt mal estât. 

Carrer Santa Anna: La casa sota de la 
quai hi ha el portai per a entrar al recinte 
de l'església de Santa Anna, llueix uns 
bons esgrafiats en perfecte estât 
encara. 

Al carrer Comtal hi ha dues cases amb 
esgrafiats, amb motius f lorals, perô ja 
molt deter iorats. Ben a la vora, al carrer 
de les Moles, 5, i al carrer d 'Est ruch, 
14, poden admirar-se encara restes 
intéressants. 

Al carrer de Capellans, 22, es poden 
contemplar encara els bonics esgrafiats 
que hi havia hagut représentant 
matrones i ornaments f lorals. 

Al carrer del Call, 14, hi ha 
naturalment en molt bon estât els 
esgrafiats de la casa que havia estât 

MUNTANYA 



dels l l ibreters Cormellas, i que foren 
objecte de r e s t a u r a c i no fa gaire 
temps. Aquest mateix carrer té algunes 
cases ornamentades amb terres cui tes 
intéressants. A la Plaça de Sant Just hi 
ha els bells esgrafiats (perfectes per 
restauració relativament recent) del 
Palau Moixó, amb les sèves 
ornamentacions f lorals, i els angelets, 
molt dins l'estil rococò de f inals del 
XVIII. Als carrers de Lledó i Palma de 
Sant Just, també hi podreu fer algun 
descobr iment. 

Es poden admirar cases amb 
ornaments de motius en terra cu i ta , a 
la Baixada de la Preso, i carrers 
Jaume I, Fivaller, Llibreteria i Santa 
Anna. 

Barri de Santa Maria del Mar: En 
aquest sector, hi ha dues bones peces 
(naturalment també en peril l de perdre's 
si no hi ha aviat restauració), una al 
carrer de Sombrerers, que ostenta la 
data del 1769, al dessota d'una torre o 
far, en el pany de paret que resta lliure 
entre balco i balco. Els balcons son 
ornamentats amb unes franges molt 
esti l i tzades, corn si es t ractés d'una 
parrà, ja que hi ha raims penjant. L'altre 
esgrafiat important és el del carrer de 
la Tarongeta, amb data del 1773, ben 
visible al dessota d'una monumental 
gerra de f lors, amb un angelet per 
banda. La resta de la façana és décorât 
amb motius f lorals. Hi ha esgrafiats 
també molt bonics, però ja molt 
degradats, als carrers Esparteria, 
Calders, Blanqueria i al Fossar de les 
Moreres. 

Barri de Sant Pere: Els millors 
esgrafiats de Barcelona, son els de la ja 
esmentada Casa dels Velers (Alt de St. 
Pere, cantonada Via Laietana). Tant les 
f igures com les columnes, i els amorets 
de la darrera planta, i tota 
l 'omamentació secundària de motius 
f lorals, són una véritable trabal la. Cal 
descobrir-se davant del projecte de 
restauració de l 'arquitecte Ferran 
Romeu. 

Seguint Alt de Sant Pere enllà, 
enfront de l'església de Sant Francese, 
hi ha un beli edi f ic i , amb esgrafiats 
força notables i en bon estât. A la 
cantonada del carrer, amb el de la Verge 
del Pilar, hi ha també una casa amb 
bons esgrafiats de f igures i f lors. Els 
motius principals recauen en la façana 
del carrer de la Verge del Pilar. Al 15 
d'aquest mateix carrer hi ha una altra 
casa amb esgrafiats de t ipus geometrie. 

Cal anar-se entaforant pel barri, i 
arribar-se f ins al carrer dels Petons, on 
hi ha uns magnif ies esgrafiats d'escenes 
camperoles ben bé a l'estil de Lluis XV, 
que s'estan perdent. És de doldre, 
perquè son molt bonics. Al costat 
mateix hi ha una altra casa amb 
esgrafiats geomètrics de très colors. 

Palau Moixó. Plaça de S. Just una filigrana del rococó. (Foto R. Pujol.) 

. . . . . , . 

Fiqueu-vos cap als carrers de Serra 
Xic i Pou de la Figuera, també hi fareu 
bons descobriments. Cal repassar el 
Mit jà de Sant Pere (hi he trobat très 
cases amb esgrafiats de t ipus 
géométrie), al carrer d'en Mônac, i anar 
a resseguir el carrer Baix de Sant Pere, 
des del carrer de les Béates (hi resta 
encara un esgrafiat aprofitable) f ins a 
sortir a les Basses de Sant Pere. Al 18 
(casa del 1783) els esgrafiats de t ipus 
f loral estan encara en força bon estât. 
Molt malament els de la casa que fa 
cantonada amb el carrer Claveguera, 
que havien d'haver estât molt 
importants, perô quasi ja no s'hi veu 
res. La casa del 94, amb figures i f lors, 
molt f i de dibuix i composiciô, esta 
també en molt mal estât. Al carrer 
Tantarantana, entrant-hi per la plaça de 
Sant Agusti i a mà esquerra, hi ha una 
casa amb uns esgrafiats molt originals, 
perô també no tr igaran gaire a ésser 
irrécupérables. A la placeta de Santa 
Caterina hi ha dues cases amb 
esgrafiats, perô ja en molt maies 
condicions. En canvi les cases de 
Corders, 9, i Carders, 29, estan encara 
en força bon estât. Al carrer del Rec 
Comtal hi ha una casa amb bons 
ornaments de terra cui ta. 

Barri del Pi: Bons exemplars a la plaça 
del Pi i al mateix carrer del Pi. També 
en aquest carrer hi ha bons exemplars 
d'ornamentaciô en terra cui ta. La casa 
del carrer Banys Nous, cantonada 
Boqueria (enlluït blanc sobre un fons 
rosat) del 1716, a base de grans gerros, 
f lors i sanefes, s'aguanta força bé. Cal 
fer atenciô passant pel carrer de la 
Boqueria, perquè hi ha altres cases amb 
encara dignes esgrafiats. A mig carrer, 
mes o menys a l ' indret de l'arc del 

Remei, hi ha una casa amb esgrafiats 
d'una gran delicadesa de dibuix. També 
és notable la casa que fa xamfrà amb el 
carrer d'Aroles. Al carrer Avinyó també 
cal vigilar. La casa de la plaça de la 
Verónica és ornamentada de dalt a baix, 
amb figures représentât les Arts i les 
Ciències. Llàstima d'haver deixat 
arruinar uns esgrafiats tan importants! 
Hi ha també una casa amb bons 
esgrafiats al carrer Cardenal Casañas. 

Barri de la Mercè: Cal veure els 
esgrafiats (molt deteriorats) que hi ha a 
la façana d'un vell palau del carrer del 
Correu Vell. Bons esgrafiats i amb 
relatiu bon estât als carrers Aray, 10, i 
Escudellers, 44. N'hi ha algun també al 
carrer Ample. Els mil lors del barr i , perô, 
són els del carrer d'en Carabassa, amb 
dibuixos de gran f inura d'esti l Lluís XV. 
Hi ha di ferents plafons amb motius 
mitolôgics, un gran medalló centra l , on 
hi ha situât el rellotge de sol. En el fr is 
superior i entremig de garlandes de f lors 
hi ha infants i amorets. Caldria que el 
nostre A juntament es preocupes 
d'assegurar la pervivèneia d'aquests 
magnif ies esgrafiats. La casa és 
ocupada per una Escola Nacional de 
nenes. L'entrada és pel carrer d'Avinyó. 
En els carrers Ampie, Escudellers, 
Escudellers xamfrà Vidre, i a la Plaça 
de Medinacel-l i, hi ha bons exemplars 
de cases amb ornamentado de terres 
cuites. 

El raval: El que els vells barcelonins 
en deien el raval, és l'altre cantó de la 
Rambla. Al carrer de Bon Succès, 6, hi 
ha encara un vell edif ic i amb esgrafiats 
del 1788. Al carrer Nou de la Rambla hi 
ha cinc edif ic is amb vestigis 
d'esgrafiats, tan sois és aprof i table, 
perô, el de la casa n.° 55. És força 
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Carrer Hospital, 8. Ornamentaciô amb motius de terra cuita de gran bel lésa i Originalität. (Foto R. Pujol.) 

Carrer Via Laietana. Esgrafiat noucentista. (Foto R. Pujol.) 
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notable la casa del carrer de Barbera, 
cantonada amb el de Sant Ramon, amb 
una ornamentaciô molt variada de f lors 
i f ru i ts . Al carrer de l 'Hospital, als n.° 
74 i 97, hi ha vestigis mes o menys 
aprofi tables. Al carrer d'en Roig, 
cantonada Hospital, hi ha una casa amb 
esgrafiats de motius geomètr ics, amb 
força bon estât. A l'Arc del Teatre, 54 
(molt a prop de la sortida d'aquest 
carrer al Paral lel), gran casa decorada 
també amb esgrafiats de motius f lorals. 
Al n.° 31 del carrer del Carme hi ha una 
casa amb esgrafiats motius f lorals, en 
bona conservado. També hi ha alguna 
casa al carrer de Sant Pau, perô en el 
mateix estât de degradado de les 
citades del carrer Nou. A la Rambla de 
Sant Josep (costat Portaferrissa) hi ha 
també tres o quatre cases amb 
esgrafiats bonics, perô molt degradats. 
Son part icularment intéressants els de 
la casa que fa cantonada amb la 
Portaferrisa, dibuixos en blanc i fons 
d'un roig venecià. Tant la Rambla corn 
els carrers Hospital, Carme i Tallers, 
estan ben proveïts de cases 
ornamentades amb motius de terres 
cuites. Son part icularment remarcables 
les cases del carrer Hospital, 8, i la 
casa que fa cantonada Rambla, carrer 
del Carme. Ambdôs edif ic is fan jugar 
molt bé els motius f lorals, els grans 
gerros i les f igures humanes. M'oblidava 
d'un bon esgrafiat, molt ben conservât, 
al carrer Botella, 16 (és un tros de carrer 
que va de la Plaça del Padrô al carrer 
de la Cera), a base de grans f igures 
mitolôgiques i motius f lorals. 

Conseil als possibles interessats: 
Aquesta és una tasca de paciencia que 
cal fer sensé presses. Es poden anar 
fent sort ides, dedicant-se un dia a un 
sector de barr i , i un altre dia a un altre. 
Per l 'estretor de molts carrers, les 
condicions de l lum per a fer les 
fotografíes, en la majoria de casos, son 
força déf ic ients, i en alguns llocs aixô 
es fa mes dif íci l pel mal estât dels 
esgrafiats que volem retratar. En una 
paraula, poden fer-se gran quant í ta t de 
fotos documentais, perô no gaires per a 
fruir-hi quan hom es tanca a la cambra 
fosca per a fer funcionar l 'amplíadora. 
Malgrat els inconvénients, si ho 
comenceu, veureu que és una tasca que 
apassiona. Jo t inc unes tres-centes 
fotografíes en blanc i nègre, ¡ per a 
¡I lustrar aquest trebal l n'he seleccionat 
una vintena représentatives dels 
diversos t ipus d'esgrafiats, i també una 
petita mostra de les terres cui tes. 

Caldría, per tots els mit jans possibles, 
mirar de conservar tots aquests vestigis 
d'un art que ens llegaren els barcelonins 
deis segles XVIII i XIX. Si mes no caldria 
restaurar els que encara son 
aprofi tables. Fóra una gran cosa per a 
la nostra c iutat . El nostre Ajuntament , 
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Casa deis Velers. Via Laietana-Alt de S. Pere. (Foto R. Pujol.) 

Carrer de la Pietat. Esgrafìat noucentista. (Foto R. Pujol.) 

que amb gran encert ha anat comprant 
¡ arranjant per a museus els vells palaus 
del carrer de Monteada, podría també a 
poc a poc, procurar salvar un patrímoní 
que se'ns esmuny de les mans. Em faig 
carree de les d i f icu l ta ts d'un pía de 
restaurado general, pero no cree que 
fos tan dif íci l de salvar-ne uns quant 
(els mes artístíes, els que están en míllor 

estât, etc.). 
Considerem els diversos propietaris 

bons barcelonins i bons patr iotes, i 
també creiem .que la Comissió de 
Cultura del nostre magnif ie Ajuntament 
trobaria la solució adequada. El. 1913, i 
segurament amb tota la bona in tendo 
de restaurar i assegurar el que es 
pogués, el nostre A juntament encarregà 

el catàleg deis esgrafiats de Barcelona 
a l 'erudit i historiador Ramon Nonat 
Comas. Jo, ara, us brindo el meu modest 
t rebal l , amb Pesperanca que trobaré 
uns seguidors mes agosarats i un dia no 
massa llunyà t inguin la forca suf ic ient 
per a ¡nteressar-hi d'una manera 
decidida el nostre Ajuntament . 
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UN DIA SERE MORT 
Jaume Bonaventura 

Un dia seré mort, 
i encara sera tarda en la pau dels 
camins.. . 

(Miquel Marti i Pol) 

A la memoria d'en Josep Camarena 
Furió, f i l l de Gandia, terra de sol ¡ de 
tarongers, que compartí amb nosaltres 
uns anys de la seva vida i morí sepultat 
per una allau a la Serra de Gredos, l'abriI 
del 1979. 

I també per al record d'en Manuel 
Pages i Font, que va néixer a Barcelona 
¡ s'extingí enmig de les muntanyes que 
mes est ima, a començament del 1980. 

Tots dos eren membres del CADE del 
nostre Centre Excursionista de 
Catalunya. 

(Aqüestes ratlles no volen retratar cap 
dels dos amics, s i no -ca l d i r -ho?- cercar 
camins a l 'absurd de la mort.) 

Mai no t 'hauries imaginât que aquesta 
sortida hagués de ser 1'últíma que fessis 
en vida. Sabies que algún dia, com ha 
d'esdevenír a to thom, t 'arríbaria l'hora 
de saber que h¡ ha mes enllà. Feía temps 
que t 'havies acostumat a la ¡dea que el 
traspàs és un fet normal, i el que et 
tenía preocupat de debo, mes que haver 
de dir adéu a la vida, era no saber 
viure-la intensament. Des d'uns quants 
anys ençà, havíes abandonat la ¡dea de 
fer diners o buscar-te una ocupado 
rendable: eren els anys mes esplendíds 
de la vida i no et convenia consumir- los 
en actívi tats tan poc immédiates.. . 

Ah! , el «dia de demà»...? Tanmateix 
tampoc no estaves ben segur d'arribar 
a la vellesa. «Demà és ara», pensaves. 

Vas haver de fer un sait per travessar 
el torrent que, malgrat el gruíx de neu, 
s'havia obert com una taca fosca i 
serpentejava remores enmig de la 
mat inada. 

(Fofo J. Altad i II.) 

«Abans-d'ahir no hi era», et digueres. 
«La primavera avança, un nou est iu, la 
tardor... Quant de temps em falta 
perqué m'ho hagi de rumiar dues 
vegades abans de fer un bot?» 

En sort ir del bosc, un aire glaçât et va 
aturar. El sol encara no s'endevinava, 
però una claror bellugadissa feia 
tremolar el cel: ni un núvol. I esperaves 
que, d'un moment a l 'altre, els estéis es 
disposessin perfectament arrenglerats, 
com si d 'un pentagrama astral es 
t ractés, a punt d' iniciar la melodia del 
nou jo rn . 

.«Tindré bon temps», af irmares en veu 

alta mentre t 'acomodaves la motxil la a 
l 'esquena. Vas f i tar l 'estret congost 
rocós per on havies de passar i tr iares 
el millor Hoc. 

A poc a poc, sensé presses, t 'anares 
enlairant pel marge mes dret i, quan 
vas ser sobre la mena de llom on f inia el 
pas, aprofi tares unes roques netes de 
neu per a reposar. 

Sensé saber el perqué, recordares un 
paratge semblant en una sort ida d'ara 
feia anys. Tu precedies, llavors, un bon 
grup d'amies i mentre els esperaves 
assegut com ara, t 'havies demanat, 
sorprès per una mena de distanciament 
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(Foto J. Altaditt.) 

afect iu , amb quants d'ells cont inuarles 
sort int al cap d'un temps. 

I ara en tenies la resposta: ¿Et 
sorprenia que molts deis antics 
companys s'haguessin insta l lâ t 
-en te r râ t consideraves t u - a la vida...? 
Continuaven fent muntanya, potser sí, 
perô les seves ¡nquietuds s'havien 
quedat recloses en el passât; i aixo si 
no havien canviat radicalment. Alguns 
s'havien ... «especialitzat» (?) en formes 
de vida aparentment modernes, perô els 
consideraves coixos perqué en cada un 
d'ells veies, ben ciar, una acceptació 
mesella deis condic ionaments de la 
vida, un rebuig a la voluntat i a l 'esforç. 

Ai! La l lum del dia que avançava 
decidida et retorna a la realitat. Tu 
havies escoll it un camí que et semblava 
allunyat al de la majoria deis ant ics 
amies: et ll iuraves a la vida i aquesta se 
t 'apareixia insólita a cada topant , sense 
que l'haguessis préparât en res. 
Comptaves només amb tu mateix, i 
n'estaves orgullos d'aquesta 
independencia. Era tot tan bell, tan pur 
i d iàfan. . . , sí, mai no t 'haguessís ni 
imaginât que aquella havia de ser la 
teva últ ima albada! 

T'aixecares, et vas espolsar la neu 
deis pantalons i després de posar-te la 
motxil la a l 'esquena, cont inuares 
caminant contra l 'altura encesa del 
matí. 

L'escalada havía estât ferma, senzilla 
perô bella. No havía calgut usar la corda 
que ara guardaves curosament a la 
motxi l la. Et vas treure el jersei i la 
camisa a f i de notar l'escalf del sol sobre 
la peII..., i, d 'un sait, vas salvar 

l'esquerda formada entre roca i neu. Et 
vas enfonsar f ins al genoll . Aprof i tant el 
fort pendent optares per anar fent bots 
com a forma mes práct ica d'avancar. El 
sol semblava brunzir de calent com era 
i, ben aviat, en vas notar la coi'ssor sobre 
les espatl les. El f ront et llui'a amarat de 
suor. A cada salt gotes com a perles 
t 'entelaven els vidres de les ulleres. A 
mida que t 'acostaves al fons de la mena 
d'olla p e r ó n baixaves, la xafogor 
esdevenia mes obst inada. Al capdavall 
s'endevinava la Misa superf icie d'algun 
estanyol. Quan el tei del baf arriba a ser 
opac, et vas aturar per netejar-te les 
ulleres. En fer-ho, una solellada insolent 
colpi els teus ulis, les ninetes deis quals 
es tancaren com un diafragma, f ins a 
formar un d iminut punt negre al beli 
mig d'un iris l luminós, magníf icament 
pur. 

Tota la teva forca i ¡Musió, tota la 
teva vida es ref lectí en aquells ulls, 
sempre generosos esclats de l lum, 
càlids com la teva amistat. Malgrat que 
un acte imper t inentment reflex 
t 'obligava a cloure les parpelles, 
aqüestes maldaven, tremoloses, per 
restar obertes, forcades per un estrany 
pressentiment. 

Fent-te ombra amb la mà, observares 
el teu entorn: de mica en mica, el 
brunziment i l lusor i del sol, la 
reverberado ópt ica traduída en sons, 
cessa. 

No res, no era res... Cap so, cap 
moviment. . . Quan la muntanya 
s'esberlà, la teva confusió fou to ta l : no 
sabies si escoltaves allò que veies o 
realment podies veure el soroll ben 
t imbrat de l'alia que descendía, 

vertiginós, per l'escala musical . Notes 
alterades de sorpresa es ref lect i ren en 
les teves pupil-les. Corxeres cruixents, 
fuses brogents ... L'eixordament et 
ganivetà dolorosament la ret ina; la 
velocitat del moviment punyí els teus 
t ímpans.. . Quan aqüestes dues 
sensacions es confongueren, l'explosió 
freda t 'engalzà membres i eos cap 
endins de Tonada blanca. 

L'opressió de la massa que tenies al 
damunt no et preocupa tant com la 
sensació d ' impoténcia que 
experimentaves: ni tan sois havies estât 
capaç de t reure ' t la motxil la abans que 
l'allau t 'atrapés! 

La teva i n tu ido , de la quai tant 
t 'havies refiat f ins aleshores, 
enganyava, potser per primera vegada, 
l 'evidéncia de la si tuació. No t 'adonaves 
que la vida s'esllanguia lentament, perô 
inexorable, del teu eos. Ni intentares 
recordar cap de les «mesures» que cal 
posar en práctica en tais casos. La 
possibil i tat de la mort prematura no ni 
cabia, en els teus plantejaments; havies 
de viure mes, molt mes encara! I la 
c i rcumstància ét semblava tan 
enutjosa, tan mediocre ...!, que 
senzil lament ignorares el panteix deis 
pulmons esforçats en recuperar les 
ult imes mol lécu les d'oxigen ... 

I aixô fou tot : saberes que algú 
t 'esperava, i abraçat a aquesta 
sensació, vas donar el pas def in i t iu , 
molt mes fáci l del que ningú no s'hagi 
imaginât. 

La melodía de la teva vida es trapassà 
a la clau d'una altra, ¡ la mes afinada 
corxera interpreta pulcrament en els 
teus ulls, l 'ú l t im so del teu alé... 

104 ML'NIANYA 



INTERVIÚ A PATRICK CORDIER 
per l luis Belvis i del Rio 

Patrick Cordier va èsser a Catalunya 
ara fa un any per a presentar-nos els 
f i lms color 16 mm; VOYAGE EN FACE 
SUD I FITZ ROY THE SOUTH-WEST 
BUTTRESS. 

Aprof i iem l'avinentesa d 'un viatge a 
Franca per parlar un xic més amb eli al 
retorn de la seva exped ido al K-2. 

- Des de quina edat fas muntanya? 
- Dones vaig començar quan tenia 

15 anys ara en farà 18. 
- On vas néixer; 
- A Besançon (Jura). 
- Quines han estât les teves escoles 

d'escalada? 
- Fontainebleau i Saussois, les dues 

molt properes a París. A Saussois vaig 
començar a fer les vies classiques 
art i f ic iáis en l l iure. Recordo quan vaig 
escalar per primera vegada en l l iure un 
t ram extraplomat d'uns 50 metres, ara 
aquest ja és un clàssic de l'escalada 
ll iure i es passa tan sols amb tres pitons. 

- Com va èsser que et vas trasl ladar 
a viure a París? 

- Bé, això va estar mot iva i per raons 
d'estudis, ja que havia d'anar a fer la 
carrera de Bio-químic. 

- A part de les sortides a les régions 
escola que mes feies durant la teva 
estada a París? 

- Bé, les régions escola les visitava 
molt sovint, ¡nclús en dies feiners, ja 
que sempre que podía m'escapava, 
també era un asssidu els caps de 
setmana per anar ais ALPS. Per a mi 
allò era un altre món i un cop era de 
nou a París ja em trobava neguitós 
espérant Tambada de Testiu. 

- Quines van èsser les teves 
principáis ascensions en aquella epoca? 

- El Pillier Bonatt i al Dru, la Via 
Bonatti-Gigho al Grand Capuccín, la 
paret Nord de les Droites, i moites altres 
grans classiques que poc a poc 
m'anaven descobrint la bellesa de 

l 'alpinisme i del magíc món de Taita 
muntanya. 

- Ben aviat vas començar a part icipar 
en expedicions a massisos 
extra-europeus. Com va anar aíxó? 

- Dones, sí, a Tany 1968, quan 
encara tenia 21 anys, vaig part ic ipar en 
una exped ido ais Andes del Perú, on 
vam intentar la Cara Sud de THuandoy, 
ascensió que vam de haver d'abandonar 
donat el mal temps régnant a la zona. 

- Quan tenies 20 anys vas realitzar 
una excel-lent campanya alpinist ica a 
les muntanyes de Noruega? 

- Bé; jo havia vist una série de 
fotografíes del Trollryggen i sentía grans 
desit jos d'anar a fer la Dírectíssíma; així 
que un bon día vaig sortir cap aquesta 
regió i vaig fer la Dírectíssíma, un mes 
d'escalada una paret d'uns 1.500 m, 
d'ells uns 900 metres en escalada 
art i f ic ial superant un extraplom d'uns 
50 metres. Aquesta zona Tanomenen 
ara la paret del f rancés. Reaiment va 
ésser una bona campanya. Una 
campanya que em va deixar un regust 
de satisfaccíó. 

- Després de la teva exped ido ais 
Andes del Perú, qué vas fer? 

- Les expedicions com tu ja saps 
porten molta organítzacíó, molts 
preparatíus i un élevât cost économie, i 
en aquella época més que res jo tenía 
moites ganes d'escalar, així que vaig 
decidir passar-me tres anys escalant a 
Chamonix. 

- Quines varen ésser les primeres 
vies que vas obrir durant aquesta 
época? 

- La paret Oest de les Petites 
Jorasses, la Paret Nord del Col Inférieur 
du Plan, la via de la Toussaint a la Paret 
des Veûtes en Dévoluy, una via en el 
Canyon del Verdón a Duc (sud de 
Franca) ¡ altres. 

-Quan vas reemprendre les 

Patrick Cordier. (Foto Arxiu.) 

expedicions? 
- L'any 1972 vaig decidir anar cap 

l 'America del Nord, a les muntanyes 
d'Alaska vaig fer la l . a Ascensió al 
Rooster Comb (Massis del Me. Kinley) 
una via molt bonica amb gel d'uns 70° 
d' incl inació mi t ja . Més fa rd , després 
d'un mes i mig, me'n vaig anar al 
Canada, on vaig fer la 2 . a Ascensió a la 
Tour de la Fleur de Lotus, una fantàst ica 
paret d'uns 800 metres situada a les 
« Logan Mountains». Després me'n vaig 
anar als Estats Units, més 
concretament al Yosemite Park a 
California, on vaig fer la l . a ascensió 
francesa a la «Salathe Wall», a la paret 
del Capitan. Realment va esser en 
conjunt una experiència molt 
interessane 

- Tenia entès que també havies 
escalat la NOSE al Capitan? 

- Si, efect ivament, això és cert, però 
no va ésser aquest viatge, va ésser 
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La cara sud-est del totus Flower tower. (Foto Arxiu.) 

durant l'any següent al 1973, un cop 
retornat a Franca em vaig assabentar 
d'unes beques que el C.A.F. concedía 
per, fer una determinada actívítat així 
que em vaíg decidir a presentar un 
projecte d 'act iv i tat per realitzar a les 
«Logan Mountains» i vaig tenir un bon 
ajut per poder retornar a Canada via 
Estais Units. 

Perô vaig tenir mala sort i un cop a 
Estats Units en un peti t accident em 
vaig trencar la mà i la vaig tenir 
enguixada durant quasi quatre mesos, 
aixô va fer que em fos impossible 
trasl ladar-me a Canada i que hagués de 
retornar la beca concedida de nou al 
C.A.F. 

- Aleshores, que vas fer? 
Aprof i tant Testada ais Estats Units 

vaig cercar feina, així podia 
perfeccionar els meus coneixements de 
Tangles; també podría estalviar per a 
poder anar a la Patagonia Austral , al 
cap d'un temps quan em van treure el 
guix tenia ja moites ganes d'escalar. Així 
que, vaíg decidir tornar al Yosemíte 
Park, aquest cop en solítarí ¡ aíxi vaig 
fer la 2 . a ascensió en solitari a la NOSE 

del Capitan, 6 dies a la paret una 
escalada molt bonica, també vaig fer la 
Paret Nord de la Half Dome, aquesta 
tan sols en 2 dies ¡ altres vies classiques 
amb Companys nord-americans. 

- Com et va anar la teva experiencia 
per la Patagonia? 

- Bé, aquest és un altre tema: vaíg 
trabar un altre company per anar al Fitz 
Roy, jo havia parlât amb Yvon Chouinard 
i eis seus Companys que havien obert la 
vía dels americans Tany 1968 ¡ tenien 
uns coneixements molt bons de la zona 
i parlaven constantment de la qual i tat 
del granit. També tenia moites ganes 
de creuar el cont inent america. Vaig 
comprar un cotxe de segona mà i em 
vaig passar set mesos creuant el 
cont inent, f ínalment arribavem el mes 
de desembre a la Patagonia, un viatge 
tan llarg que ens havia créât alguns 
problèmes de convivencia i aleshores el 
meu company de cordada em va dir que 
no tenia gens ganes d'escalar, jo en 
canvi en tenia tantes ganes que em vaig 
decidir d ' in tentar en solitari el 
Super-Couloir de la Canaleta, vaig 
ascendir uns 1.000 mètres però 

aleshores el mal temps em va obligar a 
abandonar. Així que vaig tornar a 
Franca. 

- Estem a Tany 1974 que vas fer un 
cop de nou a Franca? 

- Bé, jo aleshores ja tenía molt ciar 
que el meu món era la muntanya i que 
d'eli volia viure, així que vaíg decidir 
anar a TE.N.S.A. (Escola Nacional 
d'Esquí i Alpinisme) i vaíg presentar-me 
a fer el Curs d'Aspirant-Guía i per aquest 
motiu decidía insta l lar-me a viure a 
Chamoníx. 

- L'any 1975 vas part icipar en una 
Expedido Nacional Francesa? 

- Sí va èsser TExpedicíó de la 
Fédération Française de la Montagne al 
Mont Ross, darrer d m verge a les liles 
Kerguelen a TArtic. 

Aquesta exped ido va durar tres 
mesos. 

- Aquell est iu vas fer noves primeras 
els Alps? • 

- Sí, a Chamonix vaig fer la 1 . a a la 
Paret Sud de l'Aiguille du Roc, avui una 
de les vies classiques, 600 mètres 
d'escalada lliure de d i f icu l ta t V-V sup.; 
també la Cara Sud de la Pointe Lepinay, 
una de les vies mes boniques que he 
obert; precisament des d'aquesta via 
van f i lmar Tascensió en solitari a 
l'Aiguille du Fou. 

- Tinc entés que Tany 1976 te 'n vas 
anar a viure a Grenoble. Corn va èsser 
aquest canvi? 

- Mira, jo aquell any ja era Guia a 
Chamoníx, però en aquesta zona no 
acaben de veure amb bons ulls que un 
fora yingui a fer una teina teòr icament 
exclusiva de la gent de la Vali, així que 
sempre tenia cr i t iques i enveges, cosa 
que al pr incipi no li dónes gaire 
importancia però que f ina lment acaba 
per cansar-te. Així que, per sortir 
d'aquest cercle tancat , vaig decidir anar 
a viure a Grenoble. 

- L'any 1975 vas fundar la 
«Compagnie des Guides Independents 
du Mont Blanc»? 

- Sí; va èsser un trebal l con junt amb 
els germans BODIN i en Jean 
AFANASSIEFF, aixô ens va portar molts 
problèmes amb la gent de la Vali pero 
ara funciona molt bé i dona un gran 
serveí a to thom; jo ara ja ho he deíxat ¡ 
també n'Afanassieff per a dedicar-nos a 
altres feines, però això funciona i en 
aquell moment era molt necessari per a 
poder oferir a la géht altres possibi l i tats. 

Vols dir que els guíes de Chamonix 
volen ten i r Texclusiva? 

Sí, en el fons és aixô el que passa. Es 
que la gent d'allí se'n vol anar a viure a 
París o alguna altra capital gran i 
nosaltres, que est imem la muntanya, 
volem anar a viure a Chamonix, dones 
bé això hi ha gent que no ho vol 
entendre i pensa que nosaltres volem 
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La cara sud del Capitan. (Foto Arxiu.) Escalan a Yosemite Park. (Foto Arxiu.) 

t reure' ls la seva feina. 
El temps fa canviar-ho tôt, 'es ben 

cert que els primers guies eren gent de 
Chamonix perô també és cert que avui 
la muntanya agrada molt i és pract icada 
per gent d 'arreu, amb determinades 
mental i tats. Es dif íci l tenir una 
in tegrado to ta l , potser en Gaston 
Rebuffat és una de les excepcions ja 
que malgrat.d'esser de Marsella ha estât 
acceptât per to thom corn si fos de 
Chamonix, aquest amb l ' inoblidable 
LionelTerray i Louis Lachenal han estât 
les excepcions. 

- Que mes vas fer l'any 1976? 
- Vaig intervenir com a assessor 

tècnic durant la f i lmado de «La mort 
d 'un guia», pel-licula de molt d'exit a 
Franca; personalment et diré que 
aquest f i lm no m'agrada massa, ja que 
idealitza massa la professió de guia. 
També vaig fer la 1 . a ascenssió al 
Couloir de «la Garde» a les Courtes, 
després vaig treballar molt com a guia 
per, f ina lment , poder t i rar endavant el 
projecte de fer una pel-licula 
concretament «Voyage en face Sud», 
que t racta, com saps, de la 1 . a 

Ascenssió en solitari a la Cara Sud de 

l'Aiguille du Fou. 
- Un cop a Grenoble, com et va anar 

la vida en aquesta poblaciô? 
- Molt bé; alii vaig-viure tot un any i 

vaig tenir la sort de conèixer la meva 
muller, Tina, després vam decidir 
comprar una casa a Vercors prop de 
Roches du Presles, un Hoc molt bonic. 

- Que vas fer l'any 1977? 
- Treballar molt a l 'E.N.S.A., per fer 

diners i poder anar pagant la casa, vaig 
fer moites escalades en sol i tar i , prop de 
casa a Vercors t ine una paret d'uns 350 
m de calcari e x c e l l e n t per realitzar un 
bon entrenament diari . 

- L'any 1978 ja ets Professor a 
l'E.N.S.A.? 

Si, aquell any vaig obtenir el t i to l de 
Professor i vaig trebal lar molt tot l'any 
per tal d'enl lest ir la granja la Tina quasi 
hi treballa mes que jo , poc a poc l'anem 
aixecant com nosaltres vol iem. 

- L'any 1979 vas part icipar en una 
expediciô molt important? 

- Si; aquest any el vaig dedicar 
pr incipalment a fer algunes 
con fe rences per Europa, escalades 
d'e.ntrenament i la part ic ipaciô a 
TExpediciô Nacional Francesa al 

Karakarum, concretament al cim del 
K-2 de 8.611 metres. 

Parla'ns una mica d'aquesta 
expediciô: qui anàveu, ob jec t iu , 
pressupost, conclusions etc., tot el que 
creguis d'interès? • 

- Bé, el dia 17 de juny del 1979, 
després de vuit anys des de la darrera 
Expediciô Nacional Francesa un equip 
de 14 alpinistes dir igit per Bernard 
Mellet, un equip de cinema, un 
professional de la publ ic i tat i un 
fotògraf profesional també hi 
part ic ipen; el pressupost 2 mil ions de 
francs francesos, aconseguits de la 
industria privada i diversos contractes 
de publ ic i tat . 

L'expedició va durar 4 mesos i no va 
reeixir amb exit total per fal tar-nos uns 
150 metres per assolir el c im. Vam 
realitzar la dif íci l ascensió, superant els 
3.500 metres de desnivell que hi ha des 
del Camp Base, ins ta l lant 6 Camps 
d'alçada. Personalment, malgrat que no 
hem assolit c im, crée que l 'object iu de 
l'Aresta SW ha estât realítzat. 

La primera part de l'ascensió es va 
caracteri tzar pel bon temps, tot el mes 
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Elcim del K-2 (8.611 m). Karakorum vist des de la gelerà Concordia. (Foto Arxiu.) 

de ju l io l . Durant el mes d'agost el temps 
ja va canviar molt i el mal temps va 
èsser la constant, malgrat això van 
poder insta l lar el Camp V, pero es pot 
dir que la major part del temps vam 
estar tots al Camp Base. El dia 19 
d'agost vam tenir un peti t drama; la 
mort de Laskaran un dels nostres homes 
transportadors d 'a lçada, mort entre els 
Camps MI- i IV, vîctima d'una crisis 
cardiaca. 

Des de la f i del mes d'agost f ins al 20 
de setembre, realitzem l'ascensió mètre 
per mètre f ins insta l lar el Camp VI a 
8.300 mètres. Després del Camp VI 
sempre sensé oxigen superem uns 200 
mètres de desnivell sempre 
acompanyats pel mal temps i 
températures inferiors a - 3 0 ° . Un dels 
components que assoleix els 8.500 
mètres després és t ractât de lleugeres 
congelacions. El mal temps era massa 
sever. El dia 20 de setembre decid im 
abandonar l 'escalada, ja que cada cop 
el mal temps es mes intens haviem 
t ingut el c im a l'abast de la mà. 
Personalment considero aquesta 

experiencia molt valuosa en tots els 
aspectes. 

- Ara Patrick, a quines muntanyes 
t 'agradaria anar? 

- Es una pregunta molt di f íci l de 
respondre, perô et diré que m'agradaria 
conèixer les muntanyes del Nepal amb 
la seva aleada ¡ bellesa, les muntanyes 
de I'África, on t ínc previst un viatge 
proper, concretament a la zona del 
Tibesti on hi ha unes parets grandioses 
amb un granit extraordinari , a mi 
m'agraden totes les muntanyes del mon 
perô em sento atret molt especialment 
per les muntanyes situades en zones 
inexplorades en aquests indrets sempre 
h¡ tens una gran sensació d'aventura. 

- Per acabar, Patrick, ens agradaría 
conèixer la teva opínió de l 'alpinisme 
avui. • 

- Mira, la concepció de l 'alpinisme 
és molt bonica, el que passa és que 
com a tot , hi té darrera un considerable 
nombre d' interessos que volvdrien fer 
de l 'alpinisme un espectacle, jo entenc 
l 'alpinisme com una cosa molt int ima, 
molt personal, jo cada any faig una 

petita sèrie de projecíons i conferencies 
les justes per donar a conèixer la meva 
vísíó de l 'alpinisme i també per anar 
vivint jun tament amb la meva feina de 
guia. Ara no podría tancar-me a víure 
en una cíutat; m'agrada massa la 
muntanya, però per ara no he volgut 
caure en el parany de la 
comercial i tzació de la muntanya, no fa 
gaire em van oferir un important 
contracte com a assessor de material 
de muntanya, però això inclòia que anés 
a fer una série de vies quan la f i rma 
comercial m'ho demanés, i no pas quan 
jo en t ingues ganes; això em va fer 
refusar l 'oferta, car, mentres pugui , 
prefereixo cont inuar sort int a muntanya 
quan jo vulgui i no pas quan m'hi 
obl iguin. L'alpinisme el veig com una 
cosa senzilla que ha d'anar evolucionart 
a mesura que hom evoluciona també 
com a indiv idu. Aixi que, mentre pugui , 
fugiré de la comercial i tzació de la meva 
forma de fer i d 'entendre l 'alpinisme. 

Bé, Patrick, mercés per les teves 
respostes; esperem molt aviat veur'et 
entre nosaltres a Catalunya. 
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EL CARICAU DEL PUSO 
Oleguer Escolà 

La primera informació sobre aquesta 
cavitat ens la va donar gent de Bonança 
el 16-IV-67, en el curs d'una visita 
destinada a la recol-lecció de 
Speonomus ribagorzanus Jeann. i S. 
cerberus arcticollis Jeann. a la Cova de 
Sant Salvador. 

Per a aquesta sort ida, després d'una 
Marga preparació, per f i marxem el 15 i 
16 d'abri l de 1967 a la Cova de Sant 
Salvador a buscar el darrer coleòpter 
troglobi que faltava en la col-lecció del 
Museu de Zoologia de Barcelona. 
Evidentment el darrer coleòpter 
cavernicola només d'un grup (els 
Bathysciinae) i tenint en compte només 
la Península Ibèrica, de la qual hi ha 
una col-lecció de gran valor ($). 

Convindria ci tar que en termes 
absoluts aquesta espècie no era l 'unica 
que fal tava, car sempre ens podem 
referir a Speonomus ellipticus del Forat 
la Bou, a Serradell (al Pallars Jussà, 
prop de la Pobla de Segur) descri t per 
Jeannel i t robat per eli mateix el 1911 
amb un unie exemplar femel la. De 
Speonomus ellipticus, no se n'ha 
retrobat mai més cap, o siguí que el 
másele cont inua essent desconegut, ¡ 
quasi podríem començar a pensar que 
ja no es trobarà mai més, però un altre 
exemple ens pot t reure del possible 
pessimisme (*). El 1921 el Dr. Cándido 
BOLÍVAR descrivi Euryspeonomus 
mendizabali sobre una sola femella 
d'una cova de Guipúscoa, ¡ la falta del 
másele ja el féu dubtar per a ¡ncloure'l 
en l'aleshores subgènere 
Euryspeonomus; calgué esperar més de 
mig segle per a retrobar l 'espécie, el 
19.. . , a través d'un veneçolà establert a 
Guipúscoa... 

La sortida era evidentment 
biospeleològica ¡ a la labor biològica 
dedicàrem els esforços principals, 
començant per la selecció dels 
part ic ipants: Francese Español, Lluís 
Auroux, Montserrat Ubach i l 'autor. 
Exploràrem la Cova de Sant Salvador, 
on recollírem les dues especies que hi 
conviuen: Speonomus ribagorzanus i 
Speonomus cerberus. Però durant tot 
el vespre i la nit anteríors, que passàrem 
a casa la mestra de Bonança, ens 
informàrem bé de totes les cavitats 
conegudes al poblé, entre elles 
l'Espluga de les Tosses, al Serrât de les 
Tosses, i una altra cavitat també a la 
serra del davant de Bonança. 

Es tractava d'un avene i ens 
informàrem que tírant-h¡ pedrés hi havía 
aigua a baix i que no havia estât explorât 
per níngú, tot i que una vegada hi va 
baixar algú del poble a recuperar un gos 
o algun cap de bestiar. 
l . , a Explorado: 5-XI-68 M. Ubach, R. 

Recuero i O. Escolà 
T.p.s.t. : 4 h 15' 

1973 explorado per part de 
membres de 
l'Espeleo-Club de 
Sabadell. 

10-VI-73 M. Romero, A. Loaso Í 
0 . Escolà. Travessia del 
Mac superior i 
observado del punt 
d'aportació d'aigua. 

SITUACIÓ 

A uns 3/4 d'hora al S de Bonança. Al 
N del Serrât de Puso, a L'E del Barrane 
de Montot , al c im d'una petí ta vali 
coberta de pins ¡ de boix, sense acabar 
d'arríbar a la arena, 70 m per sobre de 

la pista forestal de Bonanca a Cirés. 
Visuals des de la boca (amb Suunto) 
Casa de l 'extrem N de Bonanca: 343° 
Ermita de Sant Salvador: 332° 
Coordenades (Meridie de Madrid) 

X = 4° 2 Г 59" 
Y = 42° 24 ' 55" 
Z = 125 Om 

Mapa I.G.C. 213 (BISAURRI) 

DESCRIPCIÓ 

Boca de 0,7 x 0,35 m. Primer pou de 
16 m que porta al c im d'un con de 
còdols rodats. Сар a ГЕ una rampa amb 
un pendent d 'uns 35° porta a un 
possible sifó a - 3 0 Om, la màxima 
profundi tat de la cavitat. 

Cap al SW una rampa més curta porta, 
4 m més avall, a un altre embassament, 
que potser amba a assolir els 2 m de 
prof., a l'altra banda del qual se sentia 
rajar l'aigua el 1968. El 8-VI-73 aquest 
embassament, de 8 m de llarg, va èsser 
travessat nedant i es va comprovar que 
l'aigua, un minuscul f i let , naixia al fons 
d'una mica de galena de 5 m. 

Des de prop del comencament 
d'aquest Нас superior és possible 
enfi lar-se per la paret W i mi t jancant 
una grimpada no especialment fàc i l , es 
pot travessar l'aigua i situar-se sobre un 
gran pont de roca des d'on s'inicia una 
galena ascendent que acaba amb el 
sostre baix i el pis ocupat per una 
«colada», al mateix nivell que la boca 
de l'avene. 

Sembla que l'aigua del «sifó» SW pot 
pujar f ins a inundar tota la pianta de la 
cavitat i els dos llacs queden uni ts. En 
les dues visites que hi hem efectuat 
sembla que l'aigua era al mateix nivell 
en ambdós embassaments. 
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O m 

CARICALI DEL 
PUSO 

SERRAT DEL PUSO (o puxo) 
(BONANCA) 

TOP: 0. Esco ló 5 - 1 1 - 6 8 

A — 

SECCIONS 

DADES CLIMATIQUES 

5-XI-68 
Exterior: 11,15 h 6° C 
Llac superior 14 h 
aire: 8,5° C aigua: 6° C 
Llac inferior 14,45 h 6,5° C 
655 mmHg 

Boca 15,30 h 1.275 m 
Fons ( -30 m) 14,45 h 
655 mmHg 1.250 0 m 

10-VI-73 

Boca 16,35 h 740 mmHg 
- 1 5 m 17,4 0 h 742 mmHg 

BIOSPELEOLOGIA 

A la Cova de Sant Salvador (al costat 
de l 'Ermita de Sant Salvador, a 1,5 km 
en linia recta al NW de Bonança) i a 
l'Espluga de les Tosses, a 2,5 km al SW 
de Bonança), hi viuen Speonomus 
cerberus, S. cerberus arcticollis i S. 
ribagorzanus; a la Cova de les Totllases 
(marge dret del Barrane de la Mola, a 
uns 2,5 km a l'È de Bonança) també el 
S. ribagorzanus. En canvi al Caricau del 
Puso, en cap de les dues visites s'hi va 
poder trobar cap Bathysciinae ni tan 
sols cap resta. 

Captures: 
5-XI-68 

Braquicers 
Nematôcers 
Gastropods: Cepaea nemoralis, 

Zebrina detrita. 
Coleôpters: Hadrocarabus 

problematicus Herbst. 
10-VI-73 
Nematôcers 
1 Tricôpter. 

SOBRE EL TERME «CARICAU» 

Des de la primera vegada que ens el 
van dir ens va intr igar el nom de Caricau 
que la gént de Bonança donaven a un 
avenc. Aviat el relacionarem amb un 
avenc de França ci tât a les 
«Énumération de grottes visitées» de 
JEANNEL: 
«Aven le Garagaï» 

Situé dans le bois de Gourdon, près 
du chemin mulet ier qui condui t du Bar 
à Gourdon, commune et canton du Bar, 
département des Alpes Marit imes, 
France.»(*) 

Les recerques per a esbrinar la 
procedèneia d'aquest curiôs nom per a 
designar una cavitat subterrània no es 
feren esperar i aixi poguérem trobar en 
un documentât art icle de VIOLANT I 
SIMORRA, 1936, l 'explicaciô en la seva 
detallada def in ic iô dels molins far iners: 
«... i la desembocadura de l'aigua 
anomenada caco.» «El caco a 
Torrescassana és anomenat «carcau». 

(*) La relaciô sembla évident i 
intéressais ja pels molins moguts per 
l'aigua trobàrem que el careaba és el 
recinte subterrani on està situât el rodet 
que ha de moure la mola. També al 
Diccionari català-valencià-balear 
d'ALCOVER, A., i MOLL, F. de B., hi 
podem trobar la def inic iô dels termes 
careaba, carcau i car icau. 

(*) La reunió d 'aquesta col leccio (que sembla la 
mes impor tan t del mon que es coneix ac tua lment ) 
ha estât possible gracies a la tasca impress ionant 
de ZARIQUIEY - q u e morí el 1 9 6 5 - i ESPAÑOL, 

' que des de començamen ts de segle hi han ded ica t 
una impor tant iss ima part de l lurs vides, i t ambé al 
cáta la résident a Paris Jaume Negre, que ha deixat 
la seva col- leccio de Bathysciinae en dipòsi t al 
Museu, i àdhuc també a l 'autor, que en qües t ió de 
temps dedicat no es pot comparar amb els 
précédents , que hi han esmerçat quasi to ta la vida, 
però que en labor sobre Bathysciinae ja ul t rapassa 
els vint anys. 

(*) Podem prendre en cons ide rado to ta la 
Península Ibèr ica, car els Bathysciinae no v iuen a 
Portugal i això ens permet refer i r -nos a to ta l'àrea 
coloni tzada per aquesta subfami l ia sensé haver de 
recorrer a «la Península Ibèrica excepte Portugal», 
de la mateixa manera que hi ha qu i , quan pot , 
procura evitar referir-se a les -provincias' 
cata lanes. 

(*) JEANNEL, R. et RACOVITZA, E. G. 1912. 
Énumérat ion des grot tes visi tées. 1909-1911 (4ème 
série). 

Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, T. 
I X ( n . ° 5). 
(**) VIOLANT i SIMORRA, R. 1936. La indùst r ia 
casolana del pa al Pallars Sobirà. Impr. Col . lect. 
• Sant Sadurni d 'Anoia», 104 pag. 
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GEOLEGSIEXCURSIONISTES 
PRIMICERS DE LA GEOLOGIA 
CATALANA 

per Lluis Sole Sabaris 

Malgrat viure bon xic apartat de les 
vostres act iv i tats, m'hauria estat difíci l 
refusar l 'amable ¡nvitacíó del nostre 
president d'ocupar enguany la t r ibuna 
de la festa tradicional de sant Jordi. No 
m'hi podía negar, si mes no per motius 
d'agrai'ment. 

Ara fa una cínquantena d'anys i 
escaig, encara estudiant feia poc arr ibat 
a Barcelona, vaig ser invítat pel meu 
professor Marcet Riba a acudir a un 
curset organítzat pel Centre, el qual 
professaven eli mateíx i en Pau Vila. La 
primera Mico del curset i les 
conferencies que seguiren teníen Hoc a 
la saleta que hi ha a la planta noble, 
davant de les columnes del temple 
roma, on després h¡ hagué la secretaria, 
aleshores ocupada per una taula Marga i 
uns armaris amb safates plenes de 
minerals ¡ fòssils, pet i t museu, avui 
desaparegut, la insta l lac ió del qual 
inauguràvem aquell dia. Allí, aleshores ¡ 
en dies successius, vaig entrar en 
contacte per primer cop amb una sèrie 
de personatges que la fotografía 
publicada en el Butl letí del Centre em 
permet recordar: Maspons ¡ Anglasell, 
Pau Vila, Bataller, Goncal de Reparaz, 
Marcel Chevalier, entre d 'a l t res. 1 Eren 
la majoria homes de 35 a 50 anys, una 
bella mostra del que algú n'ha dít la 
generació de la mancomuni ta t o, sí 
voleu, en termes deis l i terats, la 
generació del modernisme. Sota la 
direcció del Dr. Marcet, dibuixàrem uns 
quants tal ls geológícs del voltants de 

Barcelona i del Vallès i reali tzàrem unes 
excursions en un pareil d 'autocars 
descoberts, com els Fords ant ics, propis 
de l 'època. Això per a nosaltres, 
estudiants, ens servi de complement a 
unes classes excessivament teòriques 
donades a la Universität. Aquell curset 
decanta def in i t ivament la meva vocació 
i potser la d'algun oient més i va ser el 
fonament de la meva vida professional i 
de les meves afeccions. Ja veieu, doncs, 
si en t ine de motius d'agrai'ment al 
Centre. Poes anys després hi donava 
las meves primeres con fe rences j hi 
publicava alguns dels meus art icles 
pr imerencs. 

Aquell curset que ara m'he permès 
de recordar, no era una excepció; venia 
a cont inuar la t rajectòr ia cul tura l del 
Centre, iniciada, amb un nom o altre, 
des que es fundà l'any 1876 la 
benemèrita «Associació Catalanista 
d'Excursions Cientî f iques». 2 Des de la 
seva creació, l 'enti tat resta vinculada a 
la vida cul tura l de Catalunya i en molts 
moments en fou el seu fogar inicial. 
N'hi hauria prou per a demostrar-ho 
l 'enumeració de les act iv i tats 
desplegades, les llistes de 
conferenciants, la relació de 
monuments salvats de la destrucció o 
de l 'abandó, com el monestir de Ripoll, 
les ll istes de presidents o s implement 
de socis, en les quais f igura tota la 
in te l lec tua l i ta t catalana. Però no és 
d'això, sobradament conegut, del que 
ara vull parlar-vos, sino d'una act iv i tat 

estretament relacionada amb els 
primers temps del Centre i gairebé 
nascuda amb l 'excursionisme: la 
Geología. 

Geólegs ¡ excursionístes, com d'altres 
natural istes, han estat sempre 
companys de correnes muntanyenques 
i començaren avíat a trescar per les 
nostres serres, moguts els uns peí seu 
afany de saber i tots ells per amor a la 
seva propia terra i a la natura. 

La primera míssió que s'imposa 
l 'excursionisme fou la descoberta de la 
muntanya. Una aventura, ara dif íci l 
d' imagínar, que exigí l'esforç d'un pareil 
0 tres de generacions i que per algunes 
grans serralades encara no ha acabat 
del tôt . Quan actualment un bon jeep 
us permet de pujar cómodament al 
Puigmal o a altres cims pírinenes o 
almenys us deixa al peu mateix d'agulles 
1 crestes esportel lades; quan disposeu 
de bones carreteres i camins forestáis 
per a travessar i correr per to t el Piríneu; 
quan arribeu en una sortida famil iar 
diumengera, a pocs metres del cim del 
Montseny, si us han deixat Iloe per a 
aparcar; quan si més no, disposeu de 
bons mapes topogràf ics de qualsevol 
serralada o amb poques hores de vol 
podeu obtenir una bona cobertura de 
fotografíes aèries que us permetrà 
transformar automàt icament , amb 
l'ajuda deis modems aparells 
rest i tuïdors, en un bon mapa f idel ¡ 
detal lat . Quan compteu amb tots 
aquests recursos, és dif íci l comprendre, 
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amb la nostra mental i tat d'avui, com 
veien la muntanya els nostres avis, fa 
tan sois 150 anys enrera ¡ l'esforc que 
ha signif icat la seva descoberta. 

Els pobles muntanyencs vivien 
redosos ¡ isolats dintre de les seves 
valls; tot el mes comunicaven amb els 
habitants de les valls vei'nes del seu 
món a través deis coll alterosos, servits 
per camins de ferradura, car moltes 
valls pir inenques no han conegut el 
carro f ins al temps de l 'automóbi l . A 
Cerdanya, per exemple, f ins fa pocs 
anys, gran part del proveíment es feia 
mit jancant Margues corrues d'animals 
de bast des de Bellver a Bagá a través 
del coll del Pendís. A la Valí d'Aran el 
port de Viella, a 2 .224 m, cobert de neu 
la major part de l'any, el travessaven 
centenars de caps de bestiar per anar a 
les fires del Pallars. La circulació a 
muntanya era lenta, l imitada ais camins 
difíci ls i ar r iscáis . 3 Els exércits que la 
creuaven s'havien de valer de práct ics 
locáis, car ni es disposava de mapes, ni 
es coneixia 1'alcada de les serres. Del 
Pirineu, per exemple, a f ináis del segle 
XVII o comencament del XVIII, se'n 
sabia tan poc com en temps de Plini el 
Vell. D'altra banda, es creia que la 
muntanya era d i f íc i lment pract icable, a 
causa que provocava trastorns de la 
respirado humana, i estava 
embolcallada de llegendes terrorí f iques. 
El metge barceloní Clarassó, el 1738 
escriu sobre els llacs de Cerdanya: 
«Asimismo haya uno a tres o cuatro 
horas de Puigcerda con' las mismas 
circunstancias que el de Carlit 
nombrado Malniu jun to al lugar de 
Guils, en cuyos estanques hay lo raro 
tan celebrado que arrojándoles grandes 
piedras se oyen ruidos y gritos, como 
elevándose después vapores y 
exalaciones malignas de que se forman 
nubes horribles y sucesivamente 
truenos, rayos y piedra con pasmosa 
tempestad». 4 

Ais Alps fou el ginebrí 
Horace-Benedict de Saussure 
(1740-1799) qui a f ináis del segle XVIII 
escala el Montblanc, Al Pirineu destaca 
el célebre Ramond de Carboniéres 
(1753-1822) amb la seva ascensió al 
Mont Perdut l'any 1802, pero l'Aneto 
no fou assol l i t f ins el 1843. 

Pero ádhuc les muntanyes mes 
assequibles, com els dorsos suaus de 
Gredos i Guadarrama, malgrat estar a 
les portes de Madrid, f ins fa pocs anys 
que els natural istes, sobretot els 
geólegs i els amics de la «Inst i tución 
Libre de Enseñanza», no els donaren a 
conéixer ais madri lenys. I ben a prop de 
Barcelona, els cims del Montseny on 
avui podeu anar-h¡ en poc temps i en 
cotxe, no foren mostráis per Artur 
Osona f ins al 1879, ais novells socis de 
la nostra ent i ta t excursionista com a 

«muntanya tan desconeguda com 
admirable». I gairebé peí mateix temps 
(1882), el canonge Aimera en fer el 
mapa géologie de la muntanya 
d'ametistes es creu obligat a fer 
consideracions semblants 5 : «esta 
elevada montaña, mas no han llegado 
todavía, por desgracia, a ser patr imonio 
del pueblo culto las innumerables 
bellezas que en su terreno encierra, ni 
los atractivos que convidan a visitarla y 
a estacionarse en ella durante el 
verano». Pero cui ta a afegir: 
«Guardémonos de visitarla y de trepar 
por ella durante los rigores del 
invierno...» I de tot aixó fa tot just un 
centenar d'anys escás. 

Les primeres representacions 
cartográfiques 

El primer pas per a coneixér un país 
qualsevol, sobretot muntanyós com 
Catalunya, és arribar a obtenir una 
representado cartográf ica adequada. 
Per aixó, potser abans que els propis 
natural istes havien començat els 
cartógrafs. Pero els primers mapes del 
Pir ineu, per exemple de la meitat del s. 
XVIII f ins a mit jan XIX, son encara 
esquemátics, purament mapes de 
camins amb uns quants noms de 
poblacions potser un xic mes abundosos 
en els dos sectors extrems de la 
serralada, per ésser llocs de pas 
recorreguts pels milítars en les darreres 
guerres. En canvi, manquen les altures, 
la xarxa hidrográfica és molt e lemental , 
redui'da ais rius mes importants, i la 
s i tuado geográfica deis punts 
representáis, a voltes errónia per manca 
de determinacions geodéssiques 
correctes. Així apareixen els Pirineus en 
el mapa de Roussel (1720), el qual , com 
tots els francesos de l'época, té el sud 
a la part de dalt del mapa, per ser mirat 
en direcció a Espanya, per si és que 
hom pensava invadir-la o 
defensar-se'n; 6 la serralada es redueix a 

una cresta esquemática per on passa la 
frontera i de direcció sovint equivocada, 
unes vegades orientada d'est a oest i 
d'altres de nord a sud, però sensé cap 
cota. El desconeixement és tan gran que 
molts geògrafs de l'època consideren 
que totes les muntanyes de la península 
Ibèrica son simples branques derivades 
del Pir ineu. La técnica de representació 
emprada en aqüestes cartes és 
semblant a la del primer mapa detal lat 
de Catalunya, que és el de Josep 
Aparici, natural de Caldes de Montbu i , 
publ icat també el 1720, en el qual el 
Pirineu está représentât per una 
espècie de matons cònics vistos de 
perf i l , un xic mes alts que els que hi ha 
escampáis per la resta de Catalunya. 7 

Fins a f inals del segle XVIII 
(1786-1796) no es nomena una comissió 
hispano-francesa per a realitzar 
mesures de t r iangu lado geodéssica i 
barométr iques, tasca que s'emprengué 
aviat, f ixant les coordenades de 500 a 
600 punts i l 'altura de 95 cims de la 
meitat occidental de la serralada, f ins 
al Mont Perdut. Però les guerres 
napoleòniques ¡nterromperen la 
con t inuado deis t rebal ls . 8 

Las determinacions existents 
permeteren al f rancés Chaussenque 9 la 
pub l icado, el 1834, d'un primer mapa 
del con junt de la serralada, compresos 
ambdós vessants, sense cotes i en el 
qual es dona l 'orientació de les carenes 
en funció de la xarxa hidrográf ica, en 
forma semblant ais mapes de carenes 
emprats pels excursionistes. Els mapes 
espanyols deis germans López (Juan i 
Tomás), de mi t jan segle XIX (1816 i 
1835), no representen un guany gaire 
considerable. Mes detal lá is, però 
encara amb poques cotes, son els 
conjunts provincials de Coello 
(1851-63), el fu l l deis quals, 
corresponent a Lleida, resta inédit i es 
conserva a l'arxiu del Centre 
Excursionista de Catalunya. I també 

Un primer assa/g d'interpretaciô de restructura geolôgica del Pirineu, segons els geùleg angles Charpen
tier. (1823). 
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només és planimetrie el Mapa Itinerario 
de España, publ icat entre 1897 i 
1915 . 1 0 

A Franca, reprenent el veli somni de 
Napoleó de disposar d'un bon mapa que 
subst i tuís l 'antic de Cassini, s'havia 
iniciat el 1818 un mapa a escala 
1:80.000, en el quai les altures venen 
donades per cotes nombrases i el relleu 
está représentât pel sistema de 
«hachures» o línies de pendent. Els ful ls 
corresponent a la frontera amb 
Catalunya es publ iquen a m i t j a n segle 
passât entre 1857 i 1866, però, com 
tots els publ icáis, teñen per nosaltres 
l ' inconvénient de deixar en blanc 
l 'alt imetria de la part espanyola. 

Però a f inal de la segona meitat del 
segle XIX es produeix un fet important i 
de gran transcendencia per a la 
cartografia pirínenca amb l'aparició deis 
cartògrafs excursionistes. Els noms de 
Prudent, Wallon, Saint-Saud i Schrader 
restaran units a la coneixença de l'alta 
muntanya pir inenca i gracies a la seva 
obra es començà a conéixer tant el 
vessant nord com el s u d . 1 ' 

Els mapes de Schrader, per exemple, 
son d'una alta qual i tat de dibuix, 
únícament comparable ais mil lors 
mapes modems. Amb ells aviat s'arríba 
a la conclusíó de la dissimetría de la 
serralada, de mes forta pendent en el 
vessant nord que en el sud, al contrar i 
del que es creía, per comparació amb 
els Alps. Aíxí mateix es conegué el 
predomini del t ipus de valls transversals 
¡ la manca de grans valls longitudinals 
que la fan tan impenetrable o mes que 
els Alps. 

El primer mapa espanyol d'una part 
del Pirineu cátala no apareix f ins al 
1929, esc. 1:50.000, que és el ful l de 
Benavarri. 

Les primeres observacions géologiques 
al Pirineu 

Gairebé s imu l tanément amb els 
cartògrafs o estalonant-los apareixen els 
natural istes, sobretot geòlegs i 
botànics. Ais Alps, un dels capdavanters 
de la geologia de l'època, Saussure, el 
primer escalador del Montblanc, publica 
la seva famosa obra «Voyage aux Alps» 
(1776-1799) i estableix el mètode 
cíentífíc de recerca de la muntanya, la 
qual cosa li ha valgut el qualí f icatíu de 
Descartes de la muntanya. Tot just una 
dotzena d'anys després el segueix de 
prop el savi geòleg català Caries de 
Gimbernat, qui dreça el primer mapa 
geologie de les muntanyes suisses 
(1803) i dona una ¡mpressió lírica de la 
seva ascensíó a la zona del Saint 
Gothard . ' 2 

Al Pirineu, el celebre botànic Joseph 
Pitton de Tournefort , autor d'una 
classif icació de les plantes, molt 
emprada aleshores, havia ja visitât els 

Pirineus i Catalunya el 1681 i repeti t les 
sèves herbori tzacions a Espanya el 1685 
i 1688 . 1 3 Perô, en gênerai, les 
observacions géologiques comencen 
mes ta rd . El metge francès Guettard 
(1715-1786), que acompanyava en els 
seus viatges el duc d'Orléans, recoll i 
moites dades sobre minerais, roques i 
fôssils, que després assenyalava en el 
seus mapes . 1 4 També f iguren entre les 
primers observacions pir inenques les de 
Monge i Arcet (1774 i 1776) i les de 
Dolomieu (1782), el gran amie de 
Saussure i mestre del nostre Gimbernat 
i en honor del quai es batejà la regiô 
alpina de les Dolomites. A la mateixa 
època l'enginyer francès Picot de 
Lapeyrousse (1781-86) havia publ icat 
uns estudis paleontolôgics del Pir ineu. 
Perô el gran esforç, cont inuât durant 
quaranta anys, es deu sobretot al 
clergue Pierre Bernard Palassou 
(1745-1830) qui el 1782 publicà un 
assaig sobre mineralogia del Pirineu 
francès, acompanyat de 8 mapes i 
diversos tal ls geolôgics; en el seu honor 
es dôna encara avui el nom de 
pudingues de Palassou als 
conglomérats de t ipus montserrat i , tan 
abundants a Cata lunya 1 5 Passumont, 
entre 1787 i 1797, s'ocupà també de la 
serralada seguint les idées de l'alemany 
Werner, considérât un dels pares de la 
Geologia; com el l , creu que el granit és 
una roca sedimentària formada per 
deposiciô en el mar 1 6 . Sens dubte el 
primer intent d ' interpretaciô del 
con junt de la serralada és obra de 
l'anglès John Charpentier, el quai 
treballà durant quatre estacions al 
Pirineu i publicà el 1823 una obra que 
durant molts anys fou la sintesi valida i 
una de les obres mes importants del 
seu temps; fou deixeble de Werner, 

estudià els Alps i fou sobretot un gran 
g lac iô leg 1 7 . A la primeria del segle XIX 
comença l 'alpinisme als Pirineus. S'ha 
di t que la histôria del Pir ineu, o millor 
dit del pireneisme, comença amb 
Ramond de Carbonières, ja que abans 
d'ell només es pot parlar de prehistôria. 
Ramond, cur t i t per les expedicions als 
Alps, és el gran entusiasta del Pirineu i 
el 1802 assoleix escalar el Mont Perdut 
que aleshores es discut ia si era o no el 
c im mes ait de la serra lada. 1 8 No era 
solament un alpinista, sinô un 
natural ista intéressât per la botànica i 
la geologia. Pujant al Mont Perdut, en 
arrapar-se a les parets del rocam, hi 
descobreix amb gran sorpresa unes 
ostres i uns coralaris, fôssils marins, en 
Hoc de trobar-se amb el granit i terrenys 
paleozoics que, segons les idées de 
l'època, havien de formar l'eix de la 
serralada. Aleshores, segons les teories 
de l'alemany Werner, pare de la teoria 
neptunista, les serralades eren 
considerades com una mena de caréner 
residual de l'escorça antiga de la Terra, 
el quai no hauria estât mai recobert per 
les aiguës del mar; aquestes, en anar-se 
retirant cap a les profundi tats 
océaniques, a causa d 'enfonsament de 
les conques marines, haurien deixat a 
banda i banda de la carena dipôsits 
cada vegada mes modems. En aquella 
època no es creia que les serralades 
s'haguessin format a conseqùència de 
plegaments de l'escorça terrestre i les 
valls eren considerades com a soles 
submarins formats per les aiguës del 
mar en retirar-se; la conf iguraciô de la 
Terra es dévia, doncs, al f lux i reflux de 
les aiguës del mar. Amb la trobal la de 
Ramond al Mont Perdut, s'esfonsava la 
teoria neptunista, la quai començava a 
desacreditar-se amb las observaciones 
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dels geòlegs francesos, com Guettard, 
sobre l'origen del basalt, que Werner 
considerava encara com a un sediment 
d'origen aquós. 

La gesta de Ramond despertà gran 
expectació a Toulouse i provoca 
l 'emulació d'un altre geòleg francés, 
Pierre-Louis Antoine Cordier 
(1777-1861), qui el mateix any pujà al 
Teide i intenta l'escalada de la 
Maladeta, arr ibant a prop del c i r r i . 1 9 El 
propi Cordier ens ha deixat una de les 
primeres descripcions géologiques del 
salí de Cardona (1816) . 2 0 

Les expedicions són aracada cop més 
frequents i els alpinistes s'afanyen a 
escalar els cims importants. Els primers 
en pujar a l 'Aneto foren un rus i dos 
francesos, l'any 1843. Un deis nostres 
antics consocis Ramon Arabia i Solanas 
pren part el 1880 en una ulterior 
ascensió al Mont Perdut, ressenyada en 
el primer número del Butl letí de 
l'«Associació Catalanista d'Excursions 
Científ iques», acompanyat de 22 
companys i 36 «porteurs». Almenys són 
les primeres ascensions ressenyades 
histór icament. El bibl iòf i l tolosenc Henri 
Beraldi (1898-1904) ens ha deixat en 7 
volums un rigorós registre amb la 
descripció de les gestes deis cents 
primers anys de p i r íne isme 2 ' . Si més no 
de les ascensions registrades 
histór icament, que no són les uniques, 
però sí les conegudes. Perqué, quantes 
epopeies ignorades deu haver-h¡ deis 
anònims pastors ¡ muntanyencs que 
arriscaren la seva vida per escalar uns 
cims propers i després feren de guia ais 
primers muntanyencs! 

En l'aspecte geologic, en l 'estudi del 
Pirineu es produeix al voltant deis anys 
30 un canvi notable. D'una banda, la 
serralada va essent cada cop més 
coneguda amb l'aparició dels primers 
mapes confeccionáis pels pir ineistas 
francesos i, de l 'altra, les observacions 
fetes pels geòlegs anteriors obren pas a 
una nova ¡nterpretació. És possible 
presentar ja un primer assaig de mapa 
geologic del conjunt del Pir ineu, el qual 
s' intenta estendre pel vessant sud 
menys conegut encara. S'ha comprovat 
l 'existéncia del mateíx t ipus de fossils 
en la plana d'Aquítania que ais cims de 
tres mil metres, com el Mont Perdut, i 
que per tant degueren viure 
originàriament en el mar a profundi tats 
semblants. Ja ningú no admet que les 
capes del terreny s'hagin diposi tat 
or iginàriament incl inades o vert icals, tal 
com es veuen actua lment a la 
muntanya. S' interpreta ara 
correctament la s ign i f icado del granit 
com a una roca erupt iva, ¡gualment que 
les ofítes, tan abundants al Pir ineu, 
roques que apareixen recobertes per 
materials d'origen mari molt més 
moderns. Tot plegat obliga a pensar ais 

geòlegs francesos t l i eu de Beaumont i 
Dufrénoy, que les serralades no es 
deuen a l 'enfonsament de les conques 
océaniques i a la consegùent retirada 
de les aiguës del mar, corn pretenien 
Werner i els seus seguidors, els 
neptunistes, sino pel contrar i , a un 
aixecament, a manera de gegantines 
butl lofes, produïdes pel foc central i les 
roques erupt ives de l ' interior de la terra. 
Sorgeix la hipòtesi dels cràters de 
«soulèvement» i en funció d'ella, alguns 
corn Durocher i Leymer ie 2 2 , f ins a mit jan 
segle passât interpreten encara els cires 
glaciars corn a cràters volcànics. 

La teoria de l 'aixecament no dura 
gaire temps, car aviat es produeix una 
polèmica que a Franca s'allargarà 
durant més de t renta anys, f ins a deixar 
pas a la teoria que interpretarà les 
serralades corn a plegaments de 
l'escorça terrestre. 

La geologia catalana i l'excursionisme 

Al nostre pais les exploracions anaven 
molt més endarrerides, possiblement a 
causa de la supressió dels estudis 
un i ve rs i t a r i barcelonins, del baix nivell 
c ient i f ic de la universitat de Cervera i 
dels trastorns polît ics de tot el segle XIX. 

El c i tât metge barceloni Tomes 
Clarassó 2 3 ens ha deixat un text , 
exhumât per Josep Iglésies, sobre la 
història naturai de Catalunya. Sobre el 
Pirineu es l imita a dar una relació de 
localitats intéressants pels seus 
minerais, roques aprof i tables i aiguës 
minerais; en l 'aspecte doctr ina l , 
discuteix encara la correcta signif icació 
de les «pedres figurades» o fòssils i 
recull fantasies sobre alguns Macs del 
Pirineu. De f inals del segle XVIII 
disposem dels textos del gallec Cornide 

Saavedra (1734-1803), ¡I lustre 
natural ista que descriu el P i r ineu 2 4 

valent-se de les observacions 
esmentades de Guettard i es l imita a 
enumerar algunes explotacions 
mineres. 

A la primera meitat del segle XIX a 
l 'Acadèmia de Ciències 2 5 s'havia 
començat a fer geologia, 
part icularment, en Comas i en Llobet i 
Vall-llosera (1769-1862); aquest darrer, 
exiliat a Montpel ler en temps de Ferran 
VII, en retornar comença l'any 1835, al 
casal de la Rambla, els primers cursos 
regulars de Geologia. En aquesta època 
es presenten a l 'Acadèmia les primeres 
comunicaciones géologiques, algunes 
de les quais fan referencia a jac iments 
miners del Pir ineu, preocupado 
agullonant en els moments de l'expansió 
industr ia l . Però aqüestes 
comunicaciones dels peoners catalans 
són simples observaciones locáis 
d'escàs valor per a la ¡nterpretació 
geològica del con jun t de la serralada. 

D'altra banda, en els darrers 25 anys 
del segle XIX s'havia començat a 
treballar a Madrid en la confecció del 
mapa geologie d 'Espanya, 2 6 , i això fa 
que alguns enginyers de mines inicii'n 
Murs recerques aquí. A Catalunya 
aquesta època adquireix unes 
caractér ist iques part iculars. La 
proxímitat de la f rontera faci l i ta que 
alguns trebal ls francesos desbordin la 
divisòria polìtica i s'estenguin cap a 
l ' interior de Catalunya, afavorint el 
progrés de la geologia nostrada, la qual 
rebrà des d'aleshores la inf luencia 
est imulant de la geologia francesa, com 
amb els treballs de Véz ian 2 7 i Carez 2 8 . 

En un estudi an ter io r 2 9 he dist ingi t 
tres périodes en el desenvolupament de 
la historia de la geologia catalana, el 
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El particular de LI. M. Vidal, al carrer Diputado, el quai després cedí a la ciutat. 

primer abans del 1874, un segon 
assenyalat pels treballs d'Almera ¡ Vidal 
i un tercer posterior al 1910, amb la 
creació de la Secció de Ciències 
Naturals de la Universitat-de Barcelona. 

De manera que l'obra de 
l 'excursionisme cient i f ic s'escau 
precisament en el segon période, el quai 
va, dones, del 1874 al 1910. Els fets 
principals d'aquesta segona época es 
caracteri tzen per l 'actuació d'Almera i 
Vidal i de Font i Sagué, la creació del 
Centre Excursionista de Catalunya i la 
seva obra inicial , el començament de 
l'obra del mapa geologic de Catalunya i 
la ce lebrado el 1898 a Barcelona, de la 
reunió extraordinaria de la Société 
Géologique de France que porta a la 
nostra c iutat el bo i mil lor de la geología 
del país veí atret pels treballs dels 
nostres geólegs. 

Tant els treballs ant ics de la part 
francesa com els posteriors de la part 
espanyola son de dos t ípus. Els mes, 
son observacíons molt localitzades, 
especialment sobre punts d' interès 
miner, i els altres son de carácter mes 
general, que afecten la in te rpre tado del 
conjunt de la serralada, com els que 
hem vist de Charpentier, Dufrénoy Í 

Elieu de Beaumont, o bé res t ruc tura 
d'un sector régional mes o menys extens 
i que serveixen de suport a les 
interpretacions gênerais. Perô tan t els 
uns corn els altres son molt escassos 
pel que fa referèneia al vessant sud. De 
manera que, en començar a trebal lar 
els nostres geôlegs a la segona meitat 
del segle XIX, corn Ezquerra del Bayo, 
Maestre, Maureta, Mallada i els catalans 
Bauzà, Vidal i Carreras, Silvi Thos i 
Codina, es trobaren amb poquissims 
estudis anteriors en els quais recolzar 
Murs recerques i hagueren de començar 
pel pr inc ip i , i per aixô la seva obra és 
mes meri tôr ia. Els seus unies punts de 
suport en el Pirineu català eren 
pràct icament els dels pocs geôlegs 
francesos que havien començat a 
trebal lar-hi , corn Leymerie a la vall del 
Segre (1869), i els talls i observacions 
gênerais de Verneuil, Collomb (1852) i 
Keysserling (1861) 3 ° . 

Aixi, quan Ezquerra del Bayo présenta 
el 1850 el primer mapa géologie de la 
Peninsula, es pogué recolzar en tants 
pocs punts que encara atr ibueix les 
nostres serralades granit iques i 
paleozoiques de la costa als terrenys 
terciaris; quant al Pirineu, es l imita a 

eixamplar cap al sud la faixa de terrenys 
secundaris. Per la seva part, Bote l la , 3 1 

en la seva sintesi de con junt d'Espanya, 
es cons t i tuée en defensor de les idées 
ja superades de Dufrénoy i Elieu de 
Beaumont, i Maestre es l imita a estudiar 
alguns jac iments miners de Catalunya i 
Aragô, 

Els primers treballs vér i tablement 
seriosos a Catalunya son els del 
mal lorqui Felip Bauzà 3 2 que, corn 
Ezquerra del Bayo, pertanyia a la 
t rentena d'enginyers de mines que 
s'havia format a l'escola de Mines de 
Freiberg, amb el gran Werner, i que tant 
havia de contr ibuir a la t ransformaciô 
de la geologia espanyola. Perô 
dissortadament les sèves ocupacions 
administrat ives li impediren de 
completar els treballs sobre très 
provincies catalanes, els quais restaren 
en gran part inédits. No he pogut 
consultar mes que l'original del seu 
mapa de la provincia de Girona, que he 
trobat entre els papers vells d'en Vidal, 
i el quai representava una positiva 
contr ibuciô a la geologia gironina, l'obra 
de Bauzà fou ampliada poster iorment 
per Lluis Marian Vidal a Girona, per 
Mallada a Tarragona i per Maureta i 
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Thos Codina a Barcelona. El 
coneixement del Pirineu lleidatà es deu 
exdusivament a Vidal i el de les terres 
aragoneses de la provincia d'Osca a 
Mallada. 

Al t rament, amb la creació del Centre, 
al costat de l'obra arqueológica, 
folklór ica, geogràfica, etc., hi abunden 
les aportacions géologiques de molts 
deis nostres ant ics consocis. Podriem 
citar les trobal les paleontològiques de 
Pere Alsius (1839-1915) a Banyoles, de 
Clua a Tàrrega i els noms de Bolós, 
Novelles (1874), Boti l i i Poe 
(1846-1929), i els treballs de Palet i 
Barba (1872-1953) i Jacint Elias 
(1856-1945), al Valles, Amador Romani 
(1876-1930), Albert Cars i . 3 3 

Però l'època d'or de la geologia del 
Centre s' inicia l'any 1896, amb dues 
f igures cimeres: Lluís Marian Vidal i 
Carreras i Norbert Font i Sagué. Ambdós 
pertanyien a la generado anterior a la 
que vaig conèixer en aquell curset que 
he recordat al començament i posterior 
a la majoria de peoners que ara acabo 
de citar. És la generado que s'ha 
anomenat del 1892 per comparació amb 
la literaria de l 'època. Aquella generació 
que havia viscut la pèrdua de les 
darreres colonies americanes i 
l 'embrut iment poli t ic del caciquisme, 
que tan bé ha retratat el geòleg Lucas 
Mallada en els seu l l ibret «Los maies de 
la pat r ia», 3 4 recentment rééditât. 

Ambient social que encomanà a molts 
un pessimisme esteri l i tzant i a d'altres 
un dépurât senti t crît ic que els porta a 
treballar pel pais. En l'aspecte geologie 
és una generació admirable que sensé 
mit jans i sensé ambient realitzaren 
l'obra colossal del primer mapa geologie 
detal lat del nostre pais, a escala 
1:400.000. A Catalunya aquesta 
generació rep l ' impuls del nostre 
patr iot isme romàntic, que és l'anima del 
Centre i de totes les empreses catalanes 
d'aquella època. 

Vidal és la gran f igura geològica 
d'aquest temps, de prestigi 
internacional. Ocupà la presidèneia del 
Centre i sembla que cridà el jove 
seminarista Font i Sagué al seu costat 
per iniciar un curset de geologia. Font 
començava a formar-se al costat d 'un 
altre geòleg eminent , el Dr. Jaume 
Aimera i Comas (1845-1919), professor 
del Seminari . Però Aimera era, 
humanament, el revers de la medalla 
d'en Vidal, amb el quai a l 'Acadèmia de 
Ciències tenia sovint discussions no 
sempre amistoses, però correctes, que 
havien començat amb el primer diseurs 
d'entrada d'en Vidal, el quai sostenia 
un cr i ter i d is t int al d'Almera sobre l'edat 
dels terrenys rojos de la base del 
Terciari . Aimera era cur t de parau'les, 
un xic sorrut, però tot un caràcter 
energie i emprenedor, i sobretot un 
trebal lador infat igable, al quai es deu la 

creació del museu de geología del 
Seminari (1874) i els primers mapes 
geológics detal lá is d'Espanya, els d'una 
bona part de la provincia de Barcelona, 
els quals avui encara teñen va lor . 3 5 

Assenyala el seu l l iurament al t rebal l 
una anécdota que ens conta un nebot 
seu, que sovint, en tancar la farmacia 
que tenia al carrer Xuclà, l'anava a 
recollir al Seminari per acompanyar-lo a 
casa seva, que era al carrer de 
Sacristans, davant de la catedral . Molts 
dies a casa, després de la jornada de 
treball de la tarda que començava amb 
la sessió del cor a la catedral , de la qual 
era degà, i de les hores de trebal l 
c ientí f ic al Museu, que acabaven a 
quarts de nou, en arr ibant a casa, sovint 
baixava al carrer per seguir estudiant a 
peu dret, a la l lum d'un fanal de gas 
que hi havia prop, cosa que no li 
permetia la defectuosa ¡ I l uminado 
casolana d'aquell temps. Una altra 
anécdota indicadora del seu carácter, 
es dona quan esent ja sacerdot volgué 
passar a la Companyia de Jesús, per la 
qual cosa anà a demanar una entrevista 
amb els jésuites, pero en fer-lo esperar 
molt, Aimera, home énergie i de 
carácter, se n'anà empipat i ho deixà 
correr; mes tard li feren saber que ho 
havien fet per provar-lo, i que no servia 
per jesuíta, ja que no tenia prou 
paciencia. 

La tercera i úl t ima anécdota, 
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Marian Faura i Sans, destacat geòleg, deixeble del 
Dr. Aimera i mestre de Font i Sagué. 

demostrat iva deis seus sent iments, és 
quan promogué un conf l ic te amb motiu 
de la processò de Corpus, essent 
président de la Mancomuni tat Prat de 
la Riba. Li demanaren que posés la 
bandera catalana al c im de la catedral , 
petició acceptada per Aimera com a 
degà, però que fou mal vista per algunes 
autor i tats, entre elles el governador 
civi l , que era valencia, i àdhuc per 
alguna corporació local, algunes de les 
quais, després de retre acatament al 
Santíssim, es retiraren de la processò, 
amb gran sent iment del bisbe Dr. 
Reig . 3 6 De jove havia format part del 
grupet de capellans catalanistes, 
aleshores t ingut per progressistes, 
anomenat «la colla dels minyons», al 
qual pertanyien el canonge Cullell, 
Torres i Bages i Verdaguer. Ens consta 
que Verdaguer acompanyava sovint el 
Dr. Aimera en les sèves correries 
géologiques pels voltants de Barcelona, 
com ho demostren els seus 
coneixements de toponimia barcelonina 
i àdhuc la documentado geològica 
sobre la comarca, ref lect ides en la seva 
Oda a Barcelona. 3 7 La mateixa 
preparado es revelà mes tard en els 
poèmes Canigó i At lànt ida. Aimera té 
algunes publ icacions, poques, en 
català, però el seu trebal l serios i 
rígidament cientí f ic el deuria tenir 
menys ident i f icat amb l 'abrandament 
patr iòt ic i l 'entusiasta dispersió del seu 
deixeble Mn. Font i Sagué. Havia 
¡ngressat al Centre el 1878 i l'any 1887 
hi.presenta ja un projecte d'estudi de 
geologia pura i aplicada de Catalunya, 
però, acaparat per la seva gran labor 
c ient í f ica, no en fou mai un 
col laborador assidu. 

En Vidal (1842-1922) era ben diferent 
de l 'Aimera. Alt , ben plantât, un home 

de mon, de posiciô benestant, mecenas 
generös; un extrovert i t garlaire, 
disposât a fer bromes si calia, que 
participava de l 'abrandament l iterari i 
patr iôt ic de Mn. Font. A la Universität 
es conserven els seus quaderns de 
l'època d'estudiant a l'Escola de Mines 
de Madrid, entre els quais hi ha el de la 
classe de matemàt iques, que potser li 
resultaven avorrides; el cert és que les 
planes amb formules i demostracions 
de geometria anal i t ica, contenen 
festrofes de l 'Aribau i de cites de 
Descartes, amb inscripcions com 
aquestes: «Patria 

amada / Catalunya / seras sempre mon 
amor», i mes enllà un Visca Catalunya, 
que em penso que no tenen res a veure 
amb les matemàt iques ! 3 8 

Les primeres expedicions pir inenques 
d'en Vidal deurien començar al voltant 
del 1870, car si mes no el t robem 
trescant pel Berguedà l'any 1871 . 
Iglésies en la seva summa de 
l 'excursionisme a Catalunya (1964), ens 
descriu très temptat ives d'en Vidal a la 
Pica d'Estats el 1893, les quais 
demostren el seu t remp d'excursionista, 
récompensât f ina lment amb l'escalada 
assolida el 1 8 9 5 . 3 9 

Si Vidal représenta en el Centre el 
rigor c ient i f ic , Font i Sagué és qui fa 
sobretot una labor ef ic ient de 
proselit isme i de divulgaciô. Amb 
l 'entusiasme de la joventut , amb la 
força del seu verb, arborât pel 
patr iot isme, arrossegava to thom. 
Primerament en les exploracions 
espeleolôgiques, algunes de les quais 
es converteixen en véritables 
esdeveniments, a voltes presenciats per 
centenars d'espectadors que veien 
desaparèixer aquell capel lanet, 
esprimatxat i d'ul ls vius, en les 
pregoneses dels avencs misteriosos, 
embolcal lats per la llegenda i la 
fantasia, que escrivia sovint art icles 
arborats a «La Veu» i en altres 
publ icacions catalanistes. Després, en 
inaugurar els cursos de geologia que es 
donaven al Centre, congregava també 
centenars de persones, que a voltes 
abans d'entrar al t rebal l , en aquell 
temps que a Barcelona eis comerços i 
eis despatxos obrien molt aviat, ja se'ls 
havia endut a Montjuïc o a Collcerola a 
buscar minerais i fossils amb els quais 
anava formant la co l lecc iô geolôgica del 
Centre. 

Iglésies, que ha escrit també una 
monografia biogràfica de Font i Sagué, 
ens conta que durant la Setmana 
Tràgica retornà en plena foguerada a 
Barcelona, i era l'unie capellà que 
gosava anar pel carrer amb els seus 
habits. I encara es podria afegir que, 
poc temps després, fou l'unie acceptât 
per Ferrer i Guàrdia en la seva ce l la de 
condemnat a mort. Font i Sagué morî 

J. R. Bataller, destacat paleontòleg, d'excursió al 
Gorg Blau, quan ja tenia una cama amputada. 

massa jove, als 36 anys. La desena 
escassa d'anys d'act iv i tat geològica no 
fou suf ic ient per a assolir ni la densitat 
de producció de l 'Aimera, ni la 
maduresa d'en Vidal. L'empenta 
empresa feia esperar que seria el gran 
cont inuador de l'obra de l 'Almera, però 
la recerca cientí f ica requereix temps ¡ 
pausa. 4 0 

El paper cientí f ic tant d i ferent 
d'aquests tres geòlegs em recorda 
aquelles paraules de Louis de Brog l i 4 1 

quan d iu : «La invest igado cientí f ica i 
técnica exigeix per al seu progrés la 
col laboració d'obrers de qual i tats 
di ferents; d'aquells que portais vers les 
idees generáis son aptes per a imaginar 
concepcions noves, percebre harmonies 
amagades i Neis insospitades; d'aquells 
altres que pacients i metodíes saben 
efectuar llargs ¡ àrids calculs o 
prosseguir en el laboratori meticuloses 
experiéncies; i d'aquells, en f i , que 
hàbils en saber manejar la matèr ia, 
saben pressentir les possibi l i tats que 
ofereix a la nostra acciò; to ts , 
naturalment, son ¡nventors i 
enginyosos». 

Els cursos de geologia i els Estudis 
Universitaris Catalans 

El 1904 Font i Sagué comença al 
Centre els seus cursos de Geologia 
aplicada a Catalunya, amb la 
col laboració, en la part de Geografia 
Física, de Francese Novellas, que fou 
un dels fundadors ¡ président de la 
Inst i tucíó Catalana d'História Natural . 
Aleshores aquestes ensenyances no es 
donaven a la Universität, car no h¡ havia 
la Secció de Cíéncies Naturals, la qual 
no es crea f ins al 1910, coincid int 
precisament amb l'any de la mort de 
Font i Sagué. 

Amb l 'objecte de suplir les 
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El Dr. Eaura explorant un avene. 

deficiéncies univers i täres s'havien 
creat l'any anterior les cätedres de Dret 
cátala i Historia, el 1904 y la de 
Literatura i el 1905 la d 'Arqui tectura 
catalana, amb professors tan qual i f icats 
com Carreras Candi, Puig i Cadafalch i 
Rubio i L l u c h . 4 2 Aquest ensenyaments 
de cul tura catalana havien sorgit en el 
Centre, i algunes d'aquestes matéries, 
entre elles la Geología, s ' impart ien allí 
mateíx i altres a l 'Ateneu Barcelonés. 
S'organítzaren amb el nom d'Estudis 
Universi täre Catalans, sense cap 
proteccíó of ic ia l , car el Min isten, que 
havia tardat dos anys en contestar la 
proposta d' incorporar aqüestes 
ensenyances a la Universität, a l lega 
que «el catalán no era lengua of ic ial en 
España y que no existían en Europa 
universidades b i l ingües 4 3 . 

Eis cursos de geología cont inuaren 
des de 1905 en la mateíxa forma, amb 
la incorporacíó accidental d'altres 
professors, com Marcel Chevalier, 
Comas i Sola, Adán de Yarza, Albert , 
Carsi, etc. Entre eis papers de Mn. Font 
he t robat la Mista d'alumnes matr iculats 
el curs 1909-1910, que fou el darrer 
que es dona; h¡ f iguren onze alumnes, 
entre elIs Aurelí Capmany, Josep Franch 
i Llorenc Tomás, d'hístorial conegut. En 
eis volums publ icats deis Estudis 
Univers i täre, h¡ consta la relacíó de les 
actívitats desplegades cada any per 
cada una de les cátedres, amb 
recensions fetes per Carsí, Franch, etc., 
quant a la Geología. Les classes eren 
teóriques ¡ pract iques i a mes feien 
sovínt excursions (Begues, Garraf, Cap 
de Creus, etc.) i un any un grupet 
d'alumnes i professors prengué part en 
l'excursió als Causses, organitzada per 
la Societat Geológica de'Franca. Eis 
temes explicats cada any comprenien 
una part de la Geología ¡ variaven d'un 

curs a l 'a l t re . 4 4 

Fruit de les conferencies i dels cursos 
de Mn. Font fou el «Curs de Geologia 
estratigráfíca i d inámica aplicada a 
Catalunya» (1906), publ icat pel Centre i 
rééditât a cura de Faura i Sans el 1926, 
¡ en el qual s' introdueíx, en cátala, per 
primer cop, el léxíc geologic. El l l ibre 
està prologat per Vidal, malgrat èsser 
Font deixeble de l 'Aimera, i és de 
remarcar que en referir-se a la novetat 
del llibre i a l 'abandó deis estudis 
geologies a Catalunya, es faci cas omis 
de l'obra magníf ica que Aimera estava 
realitzant; potser sigui un reflex 
d'aquells d is tanciaments que no 
¡mpedíen, amb to t , que Vidal sovint 
anés a veure l'Aimera al museu del 
Seminari. 

Un cop mort Font i Sagué 
l 'ensenyament de la Geología 
desparegué deis Cursos Univers i täre 
Catalans, dedicats gairebé 
exclusívament a les matéries 
humaníst iques. 

Altres activitats géologiques 

Progressivament les act iv i tats 
géologiques del Centre, al pr incipi 
inconnexes, com el curset de Geologia 
donat per Doménech i Muntaner el 
1895, les diverses conferencies que s'hi 
professaven, les excursions, etc., 
s'encarri la en vers la creació el 1908, 
d'una Secció de Geografia i Geologia 
del propi Centre, la quai amb noms 
diversos subsisteix encara i és força 
activa en el camp de la divulgació i 
desvet l lament de vocacions. Aquesta 
Secció organítza el 1909 una 
remarcable exposició cartogràf ica i 
publica un catàleg amb la col laboració 
de Faura ¡ Sans, Marcet Riba i Josep 
Franch entre altres, que encara avui es 
consulta amb interés. 

D'altra banda, els materials recoll i ts 
per aquells geòlegs s'havia anat 
acumulant en eis centres excursionistes 
¡ a poc a poc s'anaren convert int en 
pet i ts museus o enriquien els existents. 
Vidal tenia un museu propi a la seva 
casa del carrer Diputació n.° 212, amb 
peces uniques al món, corn la co l lec ió 
paleontológica del Montsec, el qual 
llega a la c iu tat . Aimera tenia el museu 
del Seminari, incrementat amb el temps 
amb les aportacions de Font i Sagué, 
Faura i Sans, Bataller, Vía, etc. Al carrer 
del Paradis hi havia anat creixent també 
un petit museu de Geologia, avui 
desaparegut en ser incorporât, segons 
cree, al del Seminari . Un deis míllors 
d'aquests museus creats per 
l 'excursíonisme era el del Club 
Muntanyenc Barcelonés per obra 
sobretot del Dr. Baltasar Serradell, que 
després fou incorporât al de la c iutat . 
Un altre museu de qual i tat excepcional 
és, entre eis museus mineralogies 

Baltassar Serradell, metge afeccionat a la Geología, 
president i ànima del Club Muntanyenc durant 
molts anys. 

part iculars del món, el d'en Joaquim 
Folch i Girona. Folch fou président del 
Club Muntanyenc Barcelonés, succei en 
Serradell en el carree i ha estât un 
mecenas de l 'excursionisme. Altres 
peti ts museus excursionistes han existi t 
o existeixen a Sabadell, Reus, Manresa, 
Banyoles, etc. I alguns d'ells, amb el 
temps han acabat convert int-se en 
museus oficiáis de reconegut valor, com 
el paléontologie de Sabadell. Altres 
vegades gracies a l 'excursíonisme s'han 
salvat peces de primera categoría, com 
els fóssils de Tárrega, per Clua, o la 
mandíbula neanderthaloide de 
Banyoles, l'abric Romaní de Capellades, 
etc., etc. 

L'obra geológica prosseguia en el 
Centre. Cal destacar entre els 
cont inuadors, en aquests prímers anys 
del segle XX, dos noms importants: 
Marian Faura i Sans (1886-1941) i 
Marcel Chevalier. El primer era un 
sacerdot del grup del Seminan, format 
sota la inf luencia d'Almera, pero en 
realitat havia estât deixeble directe d'en 
Font i Sagué, al qual considerava el seu 
mestre, malgrat la poca diferencia 
d'anys. En la correspondencia entre 
ambdós que he pogut consultar, per 
exemple quan Faura és a Madrid, 
estudiant el 1909 Ciéncies Naturals, el 
t racta primer amb la consideració 
deguda a un professor, pero a poc a 
poc, suposo que amb les respostes d'en 
Font, es mostra mes planer, com a 
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Albert Carsi dirigint una excursió científica infantil a Collserola (19 d'abril de 1925). Arx. Club Muntanyenc 
Barcelonés. 

Companys. Eis seus primers treballs 
c ientí f ics son del 1907 i a part ir 
d'aleshores la seva producció és 
interessant i abundosa, almenys f ins als 
anys 1926-27. Primerament com a 
cont inuador de les exploracions 
espeleolögiques iniciades per Font i 
Sagué. En 1912 publica la seva tesi 
doctoral sobre eis terrenys paleozoics 
de Catalunya, la quai , com eis treballs 
que segueixen, revelen una sólida 
preparado c ien t í f i ca . 4 5 

La mort prematura de Font ¡ Sagué el 
situa en condicions de succeír aviat el 
Dr. Aimera, ja vell, tant com a professor 
del Seminan corn en el paper que 
aquest havia représentât en la geología 
catalana. En efecte, la Mancomuni ta t 
el nomenà cap del Servei Geologie de 
Catalunya, carree que exercí f ins a la 
dictadura de Primo de Rivera. Després, 
a causa d'haver-se seculari tzat, en una 
época en qué aixo era molt mal vist, 
perdé eis seus llocs of iciáis de trebal l i 
la seva producció cientí f ica se'n 
ressenti lamentablement. 

En 1940 fou expulsât de la Universität 
a consequèneia de les depuracions 
pol i t iques, cabent- l i l 'honor de f igurar 
al costat del centenar de noms tan 
respectables corn Pi Sunyer, Bosch 
Gímpera, Jordi Rubio, Font i Quer, 
Pompeu Fabra, etc., etc. No sé si per 
premiar-l i l'haver acabat, amb la seva 
autor i tat i el seu prestigi c ient i f ic , amb 

el vergonyós i grotesc espectacle d'unes 
classes de geologia que han inspirât 
unes de las pagines mes divert ides de 
les memòries de Josep M. a de Sagarra, 
les quais, en aquest aspecte, si d'alguna 
cosa pequen és de ser un reflex massa 
pà l l id de la realitat que va suportar 
durant dotzenes d'anys la Universität 
de Barcelona i que es feren famoses en 
tot el país. Ja l'any 1923 havia estât 
expedientat i amonestat per parlar 
cátala a la Universität. 

En el Centre t ingué una intervenció 
activa en conferencies, cursos, 
exposicions, des de la presidencia de la 
Secció de Geografia y Geología. El 
1923-24 dirigí una explorado dest inada 
a determinar l'avenç anual de la gelerà 
d 'Ane to , 4 6 la primera recerca d'aquest 
t ípus que s'emprenia a Catalunya. 

Marcel Chevalier (1876-1945) era 
d'origen francés Í començà a treballar a 
Andorra pels voltants del 1905, 
segurament préparant la seva tesi 
doctoral . Però la Guerra Gran li tal là la 
seva vida académica i ja no pogué 
retornar a Franca f ins anys després, 
quan la nostra guerra civ i l . Eis seus 
estudis sobre el Pírineu cátala i eis seus 
mapes representen una bona 
contr ibucíó a la coneíxenca de 
Catalunya, part icularment eis seus 
treballs sobre Andorra ¡ la Garrotxa i 
demostren una excel lent preparado, 
sobretot en l'aspecte f is iogràf ic. Es 

vincula aviat a la cul tura cientí f ica 
catalana i entra en relacíó amb Cazurro, 
investigador de la regió volcánica olotina 
¡ amb Font i Sagué. També ¡ntervingué 
en moites de les activítats del Centre, 
així el 1907 hi dona una conferencia 
sobre el glacíarisme pirinenc i, el 1908, 
per iniciativa de Font i Sagué, un petit 
curset sobre el Quaternari , als Estudis 
Un ive rs i t a r i Catalans. A mes publica 
en el Butl letí el seu llibre sobre Andorra 
i d'altres treballs. El patronat de la 
Universität Autònoma li encarregà 
l 'ensenyament de la Geografia Física a 
la Facultat de Lletres. Publica en cátala 
diverses obres sobre geografia física de 
Cata lunya, 4 7 les quals tíngueren força 
di fusió. 

També son de destacar en les dues 
prímeres décades de començament de 
segle eis treballs exemplars de Salvador 
Vilaseca (1896-1975), al l içonat pel Dr. 
Aimera, sobre eis terrenys paleozoics i 
tr iàsics de les Muntanyes de Prades, 
publ icáis en el Butl letí del Centre 
Excursionista de Reus. 4 7 t>¡s 

Recerques espeleolögiques 

Si bé la geología catalana trobà 
l'expansió entre eis centres 
excursíonistes, hem de convenir que no 
havía nascut al i . En canví, hi ha una 
branca que nasqué de l'excursionísme ¡ 
s'hí ha desenvolupat, perqué té to t 
l 'atractíu d'una escalada. És 
l'espeleología. 

Ja eis primers geólegs i excursíonistes 
s'havien ocupat incidentalment de 
donar a conéixer algunes coves. Així, en 
Vidal s'havia preocupat de coves amb 
utíl latge prehistòric; d'altres ho havíen 
fet en relacíó amb les aigües 
subterrànies. Però es tractava d'un món 
desconegut, ignot i misterios, sense cap 
incidencia cientí f ica, a part les seves 
relacions amb la prehistoria, f ins que 
Mn. Font i Sagué se n'ocupa, atret per 
la lectura de les obres de Martel , pare 
de l'espeleologia europea. El Centre 
traduí i publica alguns treballs de Martel 
i el nomenà el 1890 corresponent seu. 
Finalment, la gran ocasió fou un viatge 
de Martel amb l'objecte d'estudiar les 
coves de Mallorca. Se l'atengué com cal 
¡ es projectà una visita a les coves de 
Collbató i de Bor, a la qual hi assistiren 
el mateix Font i Sagué i en Vidal, entre 
d'al tres. Martel eis dona a conéixer la 
técnica i el material necessari per a 
l'exploració, i al cap de poc temps, 
sobretot per iniciativa d'en Font i Sagué, 
comencen les exploracions a l'avene del 
Bruc, a l 'Ordal, etc. Sí Vidal fou el 
geòleg deis cims pir inenes, Font va 
èsser el geòleg deis abismes, de les 
obscures pregoneses de la Terra, de 
coves i avenes. Tot seguít troba 
imítadors que l 'acompanyen, com el 
propi Vidal, Palet i Barba, Novelles, 
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l 'aventura espeleolôgica quan només 
tenia 24 anys, sensé o a penes 
coneixements geolôgics, els quais 
vindran després. Vidal l 'ajudà 
personalment en moites ocasions i 
després ho fan en Faura i Sans, deixeble 
de Font, i Rafael Amat, un dels mes 
constants cont inuadors de les 
exploracions de Fon t . 4 8 

Fins aquí la major part de les 
act iv i tats géologiques de 
l'excursionisme barcelonés havien estât 
capitanejades pel Centre Excursionista 
de Catalunya. Perô a la mort de Font i 
Sagué, esdevinguda el 1910, mentre 
que la f lamarada s'esmorteeix al Centre 
es reanimava al Club Muntanyenc 
Barcelonés, on ara passa la torxa 
espeleolôgica. Aquesta agrupado 
excursionista en els seus orígens era un 
xic mes moderna que el Centre, car 
havia estât fundada el 1890 amb el nom 
de «Els Muntanyencs» que després es 
fusiona amb altres dos grups per tal de 
const i tu i r el 1902 l 'anomenat «Aplec 
Excursionista», ent i tat d 'ambicions 
c ient i f iques, perô que t ingué curta 
durada f ins que alguns dels seus 
éléments fundaren el 1906, el Club 
Muntanyenc. A partir del 1912 s'hi afegí 
la denominado de Club Muntanyenc de 
Ciéncies Naturals, del quai fou l'anima 
Baltasar Serradell Planella (1871-1930), 
metge ¡ afeccionat a les Ciéncies 
Naturals, nomenat président el 1908 i 
que el dirigí f ins a la seva mort el 1930. 
Serradell h¡ sabe donar un gran ¡mpuls 
i aporta les seves co l lecc ions 
part iculars i sabe buscar per al Club la 
col laboració de molts universitaris, com 
San Miguel, Pardil lo, Vidal, Bosch 
Gimpera, Pi Sunyer, que h¡ donaven 
conferencies a les quals acudía un 
public nombrós. Durant aquesta etapa 
el Club desenrotl là una gran actívi tat 
espeleolôgica, amb Faura i Sans i la 
Col laboració de Serradell, Vidal, Co de 
Trióla, etc., els quals, sota la direccíó 
del primer, donaren a l'espeleologia un 
caire mes cíentí f ic. No es tractava 
solament de gestes arriscades, de batre 
un récord de profundi ta ts , de fer un pía 
de coves i avenes, sino d'explicar-ne 
l'origen en relació amb la geología i 
estudíar-ne la circulació de l'aígua i els 
éssers vius ¡ estranys que els habi ten. 

Font havia publ icat al Butl letí del 
Centre un primer catàleg espeleolôgic 
que després completa Faura en les 
memôries de la madri lenya Real 
Sociedad Española de Historia Natural , 
El quai havia de prologar el seu mestre 
i iniciador dels estudis espeleolôgics, 
perô que la mort prematura de Font i 
Sagué deixà inacabat. Perô el camí ja 
estava fressat amb la pub l i cado del 
primer volum de «Sota Terra» (1909). Al 
Butl letí del Club, entretant , anaven 

Carsi en companyia del politic Albert Russinyol, germa de l'artista, contemplant un pou artesià que ha fet 
en l'escorxador municipal de Barcelona. 

sort int nombrosos art icles espeleològics 
¡ sovint s'assembla més a un butl letí de 
ciéncies naturals que al d'una ent i tat 
excursionista. L'apogeu del Club és la 
seva època de rad icado al carrer de la 
Princesa, n.° 20 on arriba a formar una 
interessant col-leccio de Geologia i 
Malacología amb 4.700 minerals, 2 .000 
roques ¡ 7.000 fòssils, la qual encara he 
conegut en la seva residencia de la casa 
Dalmases, al carrer Nou, i que després 
adquirí el museu Martorel l . La 
desapandó de Serradell afeblí les 
actívitats cientí f íques del Club, que 
cont inuaren sota la presidencia d'en 
Folch i després de Josep Andorra. 

Per la seva banda a Reus, en Joan 
Ferrater publ ica també el catàleg de les 
cavitats ta r ragon ines. 4 9 Mes endavant 
el Club publica el segon volum de Sota 
Terra (1935), amb les noves 
aportaciones de Llopis, Fernández 
Villalta, etc. Llopis, en l 'aspecte 
geologie, és el veritable pare de 
l'espeleologia geológica en el nostre 
país. L'empenta inicial cont inua amb la 
revista Speleon iniciada per en Llopis a 
Oviedo el 1950 ¡ cont inuada després a 
Barcelona. No han fa l tat nous seguidors 
que han permés la publ icació de 
catàlegs i dades, entre elIs Porta, 
Closas, Thomas i sobretot Monturiol ¡ 
Español, aquest darrer notable 
investigador bioespeleológic. De forma 
que l'espeleologia a l 'Estat Espanyol es 
pot dir que ha nascut i s'ha desenrotl lat 
a Catalunya per obra de l 'excursionisme. 

La desaparicíó, amb pocs anys de 
diferencia, del Dr. Almera el 1919, i 
dels dos ex-presidents del Centre, 
primer Mn. Font i Sagué el 1910 i 
després en Vidal el 1922, coincideix 
amb la creació a Barcelona de la Secció 

de Ciéncies Naturals, a la Universität, i 
la f o rmado de noves generacions de 
natural istes i geòlegs professionals que 
donaran una empenta vigorosa a la 
nostra ciencia i vindran a ajuntar-se 
amb les creades amb tants d'esforços i 
migradesa de mit jans pels organismes 
autòctons: el Centre, la Inst i tució 
Catalana d'Història Natural , el Museu 
de Ciéncies Naturals, el Museu del 
Seminari . Als centres excursionistes, 
tampoc no s ' interromp la continu' i tat 
geològica. En son una prova eis noms 
de Bataller, (1890-1962), Marcet Riba 
(1894-1963), Closas Miralies 
(1900-1962) Llopis Liado 
(1911-1965) , 5 0 Andorra, Folch, 
Crusafont, Montur io l , Fernandez Villalta 
i altres cont inuadors de la trajectòr ia 
iniciada per aquells geòlegs i 
excursionistes pr imicers. L'ocupar-nos 
ara d'aquests altres ens portaría massa 
lluny del propòsit inicial d'aquesta 
vetl lada. Vull solament recordar que al 
Club Muntanyenc es conserven tots eis 
materials de. Font i Sagué i al Museu 
del Seminari eis del Dr. Faura, en espera 
d'unes mans amoroses que eis estudi ïn. 
Hi ha teina per a molts i durant molt 
temps. S'ho mereixen. 

CONSIDERALO FINAL: 
L'EXCURSIONISME I LA CULTURA 
CATALANA 

Amies: Amb la premura imposada pel 
temps hem anat recurrent les relacions 
entre l 'excursionisme i la geología 
catalana. Han sorgit malgrat els obl i ts 
inevitables, una trentena Marga de 
noms, entre els quals hi ha des 
d'algunes personali tats d'extraordínari 
valor, com son dues f igures de les més 
destacades de la geologia peninsular, a 
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Josep Closes Miralies, geòleg del Club Muntanyenc Repartiment de guardons excursionistes al Club Muntantenc; d'esquerra a dreta, Pamies, Llopis Liado, el 
i autor de varies monografies. destacat alpinista i notable geôleg, Semir, Purull i l'aparellador Benavent; el segon i el darrer, morts 

d'accident. 

d'altres mes modestos, però ¡gualment 
estimables per l'obra que reali tzaren. 
Segurament que altres especial istes, 
amb mes habi l i tât que la meva, haurien 
pogut fer altre tant en terrenys com la 
historia, la prehistoria, l 'arqueologia, la 
Mengua, el folklore, la geografia i altres 
matèries. 

Per a qui s'ho miri un xic de lluny, 
alié ais nostres sent iments, seria 
gairebé impossible de comprendre 
aquesta trajectòr ia de l 'excursionisme 
cátala, la seva força de captació i els 
seu paper t ranscendent en el camp 
cul tura l . ¿Per qué han f igurât en les 
fi les dels centres excursionistes o n'han 
estât promotors eis noms mes 
signif icat ius de les Metres, com els de 
Verdaguer, Guimerà, Maragall, Boti l i i 
Mates, Narcis Oller, Pere Coromines o 
d'altres destacats en les mes variades 
branques del saber: jur istes, com Duran 
i Bas, Guil lem de Broca, Maspons i 
Anglasell; historiadors, com Ferran de 
Segarra, Raimon d'Abadal, Rovira i 
Virgili, Nicolau d'Olwer, Miret i Sans, 
Valls i Taberner, Eduard Toda, Duran i 
Sanpere; geògrafs, com Carreras Candi, 
Pau Vila, Josep Iglésies; l inguistes, com 
Rubio i Lluc, Griera i Pompeu Fabra; 
cientí f ics com Cadevall, Comas i Sola, 
Vidal, Botil i i Poe, Aimera, Faura, 
Fontserè, Bosch Gimpera, Vilaseca; 
arqui tectes, com Gaudi, Cesar 
Mart inei l , Domènech i Montaner, Puig i 
Cadafalch; eclesiàstics, com el bisbe 
Morgadas, el pare Marcet, Llorenç 
Riber, Gudiol, el canonge Cardò; 
polit ics, com Cambó, Prat de la Riba, 
Ventosa i Calvell; musics, com Millet, 
Llongueres, Higini Angles, i tants i tants 
altres personatges. I el mateix succei'a 
amb les personalitats rellevants en els 

grups excursionistes de fora de 
Barcelona, quan potser alguns ni tan 
sols eren muntanyencs. 5 1 

Seria inexplicable sensé pensar que a 
tots elIs animava un mateix afany, un 
anhel patr iót ic i veien en 
l 'excursionisme la manera de conèixer i 
fer est imar el propi pais, de realitzar 
una labor de d ivu lgado cul tura l que no 
feien les inst i tucions of ic iáis. Així 
s'explica la missió de suplencia que en 
molts aspectes ha realitzat 
l 'excursionisme a Catalunya i com 
moites discipl ines han nascut i s'han 
desenvolupat a redós de les columnes 
del temple romà del carrer del Paradis. 
Potser no hi ha un altre pais al mon que 
pugui dir el mateix. 
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25. SOLÉ SABARÍS, L.- Los primeros 
geólogos catalanes. Est. Geol., XXI, 1975, 
pàgs. 831-836, Madrid. 

26. Per a la historia de la geología 
d'Espanya en general: LÓPEZ AZCONA, J.M., 
y MESEGUER PARDO.- Contribución a la 
historia de la geología y minería españolas. 
Madrid, Inst. Geol. y Min. Esp., 1964, 245 
pàgs. 

27. VEZIAN, A.- Du terrain postpyrénéen 
des environs de Barcelona et de ses rapports 
avec les formations correspondantes du 
bassin de la Méditerranée. Montpeller, 1856, 
116 pàg. 1 làm. 

28. CAREZ, L.- Etude des terrains 
crétacés et tertiaires du nord de l'Espagne. 
Paris, 1881 323 pàgs. làm. i map. 

29. SOLE, L.- Loc. cit., 1975, pàg. 831. 
30. VERNEUIL ET KEYSERLING.-Coupe 

du versant méridional des Pyrénées. Bull. 
Soc. Géol. Fr., 2." sér., t. XVIII, 1861, pàgs. 
341-357, 1 làm., Paris. 

31. CAMENA D'ALMEIDA, loc. cit., pàg. 
248. 

BOTELLA Y DE HORNOS, F. de.-
Geografía, morfología y etiología de España, 
1886. 

32. Breve reseña geológica de la 
provincia de Gerona. Bol. Com. Mapa Geol. 
Esp., t. I, 1874 págs. 169-175, Madrid. 

Breve reseña geológica de las provincias 
de Tarragona y Lérida. Bol. Com. Mapa Geol. 
España, t. III, 1876, pàgs. 115-123. Madrid. 

33. Alsius fou farmacèutic de Banyoles i 
corresponent molt actiu del Centre. Descobrí 
la mandíbula neanderthaloide i altres fôssils 
que han permès fer una cronología de les 
formacions quaternàries deis dipôsits 
lacustres de la localitat. Vegeu: BARNOLA, 
J. M. a . - Pere Alsius i Torrent. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., 1915, any XII, pàgs. 61-64, 
Barcelona. 

Clua fou el descubridor de la fauna 
oligoceníca del Talladell (Tàrrega) estudiada 
per Vidal y Depéret. Estigué en relació 
fréquent amb Font i Sagué. La familia de 
farmacèutics Bolos compta amb una serie 
de noms importants per a les Ciències 
Naturals, començant peí descubridor de la 
regió volcánica d'Olot, Francesc Xavier Bolos 
(1773-1844), estudiat per Garganta. 
Continua amb Ramón Bolos, 1843-1911? 
corresponent del Centre i descobrídor de 
jaciments fossilífers. 

GARGANTA, M. de.- Francisco Bolos y la 
cultura de su tiempo. Barcelona, 1936, 231 
pàgs., 1 lám. 

Bofill ¡ Poch fou naturalista i geôleg, 
dedicat especialment a la malacologia. 
Director del Museu de Ciències Naturals des 
de 1877 i secretari de la Junta que el regia, 
secretan perpetu de la Reial Academia de 
Ciències i Arts. Exercí un paper important en 
les Ciències Naturals a Catalunya. Eficaç 
collaborador del canonge Aimera en els 
treballs del mapa géologie de Barcelona 
(Anuari de la Recer. Ciències 1929-30). 

De Palet i Barba, a part de les notes de la 
Gran Enciclopedia Catalana (t. 11, pàg. 219) 
i les contingudes ¡ncidentalment en Iglèsies, 
1964, no conec cap mes dada biográfica 
publicada. Fou advocat i diputat. Publica 
alguns articles intéressants sobre geología 
del Vallès. Darrerament es dedica a la 
rabdologia i, recolzant-se en ella, a les 
investigaciones petrolíferes a 1'Empordá i 
altres ¡ndrets. Intervingué activament en el 
Centre Excursionista de Terrassa. Fou 
président de la Institució Catalana d'Histôria 
Natural i prengué part en diverses 
campanyes espeleolôgiques portades a cap 
per Faura i Sans. 

J. Elias estudia Filosofía i Lletres Í Ciències 
Exactes a Barcelona. Es dedica a 
l'ensenyament privât a Tarragona i Terrassa. 
Inicia els seus treballs geologics sobre el 
Vallès el 1912 amb nombrases notes locáis, 
moites d'elles publicades en els centres 
excursionistes terrassencs i un treball 
postum publicat per l'Ajuntament de 
Terrassa. Necrología pel seu alumne 
predilecte, A. Marcet O.S.B. i una breu nota 
en el Butll. de la Inst. Cat. Hist. Natu., 
1937-49. 

ELIAS ESCAYOL, J. (1856-1943). - Butll. 
Inst. Cat. Hist. Nat., v. 37 (1937-49), pàg. 
114, Barcelona. Sobre Amador Romani i les 
sèves excavacions préhistoriques es pot 
consultar: 

CODINA, A. -N'Amador Romani, Butll. 
Inst. Cat. Hist. Nat., 1930, pàgs. 174-175. 

Al museu de Capellades es conserva el 
diari d'excavacions, véritablement mddelic 
com a técnica per l'època. 
Albert Carsi Lacasa (1873-1960), és valencia, 
fill d'un constructor de pous de Valencia, 
casât amb una germana de Blasco Ibáñez. 
Figura ja com alumne destacat en els Cursos 
Universitaris Catalans professats per Font i 
Sagué. Es dedica principalment a la 
hidrogeología en companyia del seu germa 
Ricard. Publica una série de dictàmens de 
típus pràctic referents a Barcelona, Valencia, 
etc., i un llibret de vulgarització sobre la 
riqueza minera de Catalunya. El 1935 es 
destaca en la política de l'època i fou delegat 
del govern en la Confederado Hidrográfica 
Barcelonés. Morí exiliat a Perpinyà. 

Fins al 1926 vegeu l'opuscle: «Sumario de 
los principales trabajos científicos realizados 
por Alberto Carsi sobre geología y ciencias 
derivadas y afines hasta el día 12 de febrero 
de 1926, cincuentenario de su nacimiento». 

34. MALEADA, L.- Los males de la patria 
y la futura revolución española. I Los males 
de la patria. Madrid, 1890, 359 págs. 

35. VIA BOADA, L.- Cien años de 
investigación geológica (en el centenario del 
Museu Geológico creado por el Dr. Aimera 
en 1874). Barcelona, C.S.I.C., 1974, 164 
Pàgs. 

VILASECA, S.- En Jaume Aimera Comas, 
Pvre. Butll. Inst. Cat. Hist. 1919, pàgs. 
59-71, Barcelona. 
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Grup de naturalistes d'excursió a Menorca, l'any 1933. D'esquerra a dreta-. Font Tutlot, Solé Sabarís, Gros, 
Botey, Jardi, Font i Quer, San Miguel (M.) Joaquina Comas, Villarrúbia, Bataller, Aguilar Amat, Closes, 
Español, Candel Vila i Elias. 

FAURA I SANS, M.- Antología de 
naturalistes catalans. M. litre Sr. Dr. D. 
Jaume Aimera y Comas, Dean de la Seu de 
Barcelona. Rev. Physis, 1918, 15 pàgs. 

36. Les dues darreres anecdotes foren 
explicades per Mn. Josep Sabaté Riba, el 
1977, retirât al Masnou, i que fou el darrer 
collaborador del Dr. Aimera en el Museu del 
Seminari. 

37. Segons consta per les declaracions 
d'un deis testimonis de les expedicions 
realitzades conjuntament, JOAN CREIXELL 
S. I. en Recuerdos y enseñanzas. 
Conferencia pronunciada en el salón de actos 
del Seminario Conciliar de Barcelona, el 13 
de mayo de 1949, Barcelona, 1951, pàgs. 
17 i 18. 

38. BATALLER, J. R. En Lluís Marian 
Vidal i Carreras. Butll. Inst. Cat. Hist. Nal, t. 
XII, 1922, pàgs. 106-120, 1 làm. Barcelona. 

CAZURRO RUIZ, M., SAN MIGUEL DE LA 
CÁMARA, M., PARDILLO VAQUER, F.: El 
limo. Señor D. Luis M.a Vidal Carreras. 
Ingeniero. Pubi. Junta Cienc. Natur. 
Barcelona, 1924, 56 pàgs., 1 làm. 

39. IGLESIES, J. , Loc. cit. pàg. 174. 
Verdaguer havia assolit la Pica d'Estats i el 

Montcalm el 24-VIII-1883, sembla que 
procèdent de Franca i de pas cap a Andorra, 
segons J. M. CASACUBERTA: Excursions i 
sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades 
pirenenques, Barcelona, Ed. Barcino, 1933, 
pàg. 79, Col-leccio Verdagueriana. 

40. Sobre Font i Sagué existeixen 
abundants biografíes, la mes completa és la 
relació bibliogràfica següent: 

FAURA Y SANS, M. - Bibliografía de Mn. 
Norbert. Font i Sague, L'Avenç, 1911 
(reproduïda en la segona edició del Curs de 
Geologia, 1926. 

IGLESIES, J. - Mossèn Norbert Font i 
Sagué. L'introductor de ¡'Espeleología a 
Catalunya. Barcelona, R. Dalmau, 1963, 61 
pàgs. 

Font i Sagué nasqué el 17 de setembre de 
1873, a Barcelona, al carrer Jaume Giralt, 
n.° 59, 1.°' El seu pare, Paladi Font i Prats, 
fili d'Ordis, era dépendent de comerç. La 
seva mare, Maria de Gracia Sagué, com eis 
avis paterns i materns, procedía de 
l'Empordà. Als 12 anys ingressa al Seminari 
i el curs 1891-92 inicia a l'Institut de Lleida 

eis estudis de batxiller, eis quais acabà el 
curs 1900. El juliol del mateix any ingressà a 
la Universität de Barcelona, on seguí el 
primer curs de Ciències Naturais i 
seguidament traslladà l'expédient a Madrid, 
per prosseguir aquests estudis el mateix any 
1900; acabà la llicenciatura el 1904, en que 
es matricula de les assignatures de doctorat. 
No consta si féu la tesi doctoral, perd mes 
aviat ens fa creure que no pel fet, que no 
consta en cap del seus papers. 

En la junta del 27-IX-1906 fou nomenat 
cap de practiques de l'assignatura de 
Mineralogía i Botánica encarregada al 
Professor de Buen, que havia topat 
sorollosament amb les jerarquies 
eclesiàstiques. 

La Mista de treballs publicats és 
impressionant, amb uns 260 títols, mes una 
vintena d'inédits, en preparado i pöstums, 
deis quais 88 son de carácter géologie, mes 
de la meitat de vulgarització. Eis primers 
treballs netament geolôgics son del 1900, 
perö abans ja havia publicat el catàleg 
espeleologics de Catalunya (1897) i altres 
descripeions de les sèves exploracions 
d'aquest tipus o relacionats amb la " 
hidrología. Eis seus treballs mes importants 
versen sobre les fonts fermais de Caldes de 
Malavella (1904), la Vall de Camprodon 
(1903), Río de Oro, Tactual Sahara espanyol 
(1903-1909), eis moviments sísmics a 
Catalunya (1903), el meteorit trobat al Garraf 
(1908), la historia de les Ciències Naturals a 
Catalunya (1908), síntesi de geología de 
Catalunya (1908) a mes del comentat curs 
de Geología (1905) i de multitud de petites 
notes mineralôgiques i petrogràfiques. 

41. BROGLIE, L. de.-Savants et 
découvertes. Paris, Ed. Albien Michel, 1951, 
391 pàgs. (veg. pàg. 18). 

42. IGLESIES, J. Loc. cit., 1964, pàg. 
246 i següents. 

43. Estudis Universitaris Catalans, T. I 
(1907), pàg. 120. 

44. Estudis Universitaris Catalans,!. I 
(1907) al t. III, (1909). 

45. Marian Faura i Sans (1886-1941). 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., vol. 1937-49, pàg. 
116, Barcelona. 

Biografía en Enciclopedia ESPASA, vol. 
XXIII, pàgs. 394-395. 

FAURA ISANS, M.-Reculls deis seus 
treballs científics amb motiu del IV Congrés 
Nacional de Regs, Barcelona, 1927, 38 pägs. 

46. FAURA I SANS, M.- Movimientos de 
avance de los glaciares de Aneto y Maladeta. 
XIV Congr. Geol. Intern., Exc. C- 3, Madrid, 
1926, pägs. 177-181, 4läms, 1 mapa. 

FAURA I SANS, M.- Avene, de les geleres 
d'Aneto i Maladeta. Butll. Centre Exurs. 
Catalunya, t. XXXIII, 1923, pägs. 343-346, 
Barcelona. 

47. SOLÉ SABARÍS, L.- Aportado de 
Marcel Chevalier a la geografía de Catalunya. 
Rev. Catalana de Geogr., n.° 3, pp. 405-414, 
1978. 

47. bis IGLESIES, J.: Salvador Vilaseca, 
excursionista científíc. Assoc. Excurs. Reus, 
1976, 22 pägs., s. n. 

Rev. Centro de Lectura, 4. a ép., v. 281, 
1976, Reus, amb articles de J.M. Sugranyes, 
LI. Pericot, una relació bibliográfica de mes 
de 200 articles, deis quals una vintena son 
geolögics, sol o en collaboració amb Faura, 
Bataller, etc. 

SANMARTÍ, E.: Salvador Vilaseca 
(1896-1978). Speleon, t. 22, 1975-76, págs. 
277-281. 

48. IGLÉSIES, J. 1963, loc. cit. 
49. FERRATÉ, J . - Espeleología de les 

comarques tarragonines. Próleg del Dr. M. 
Faura i Sans. Reus, Agrupació Excursión., 
1918, 135 págs. 

50. Sobre eis geólegs desapareguts 
-darrerament, es pot consultar: Sobre 
BATALLER, malgrat la seva producció 
important i el seu paper al front del museu 
del Seminari, com a succesor d'Almera i 
Faura, no hi ha cap estudi fet, únícament la 
breu noticia biográfica publicada en l'Anuari 
CC de Reial Academia de Ciéncíes de 
Barcelona, págs. 103-109, 1963. La seva 
actuació en el Centre fou molt activa i figura 
ressenyada en gran part per IGLESIES, 1964, 
loc. cit. La relació deis seus treballs científics 
figura en VIA, L, loc. cit. págs. 267-269, 
280, 298, 303, 329, 383. En el Club 
Muntanyenc Barcelonés, id. pág. 550. 

Sobre Marcet Riba, vegeu també \'Anuari 
de ¡'Academia, CCI, 1964 págs. 91-95, El 
seu paper és important en 1'aspecte 
petrográfic i geomorfológíc i durant molts 
anys com a professor auxiliar de la 
Universität. 

Sobre CLOSAS MIRALLES, no hi ha cap 
noticia biográfica publicada. Era un 
afeccionat, sense estudis Professionals, que 
tingué molta activitat en el Centre i en el 
Club Muntanyenc. Publica diverses notes 
mineralögiques en el Butll. Inst. Cat. Hist. 
Nat., un estudi de la Fou de Bor i 
darrerament, com a assessor de l'empresa 
Alquimica, diversos dictámens i notes sobre 
les bauxites catalanes. 

Sobre el paper important de LLOPIS 
LLADÓ en la geología catalana i espanyola 
en general podeu veure: SOLÉ SABARÍS, L: 
Noel Llopis Liado. El hombre y su obra. Cuad. 
Geol. Iber., t. I., XIII-LXVIII, 1 lám., Madrid. 
Reproduit a Speleon, t. 22, 1975-76, págs. 

En eis aspectes excursionistes vegeu: 
COLL, X: En Noel Llopis Liado ha mort. 

Circular Club Montañés Barcelonés, 
abril-mayo, 1968, págs. 491-492. 

Poca informado disposem sobre J.: 
Andorra, artesa i un deis anímadors del Club 
Muntanyenc Barcelonés. 

51. IGLÉSIES, 1964, loc. cit. 
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UNA FINESTRA AL MON 
DE L'AVENTURA 

per Manuel Mateu i Ratera 

«De l'oceà f ins al cel» del neozelandés 
M. Dil lon, ha vençut enguany el Gran 
Premi Ciutat de Trento «per la varietat i 
la humani tat del p lante jament d'una 
empresa esportiva que assumeix 
espectacularment els principáis temes 
que caracter i tzen el Festival de Trento», 
tal corn assenyala el jurât en la seva 
nota de premiado. 

El Festival Internacional de Cinema 
de Muntanya i Explorado «Ciutat de 
Trento», va començar com una reunió 
en fami l ia, sensé excessives pretensions 
cap a l'any 1952, en que el Clup Alpi 
Italia en el seu Congrès Nacional a la 
Ciutat de Trento, va tenir la idea de 
convidar ais entusiastes del cinema de 
muntanya i exploració a una 
mostra-concurs deis seus f i lms. Va ser 
així, com aquesta proposta, Mancada al 
principi sensé excessiva convicció, va 
començar a rebre adhésions cada 
vegada más nombroses i ¡nesperades: 
la qual i tat deis trebal ls presentáis va 
ser conf i rmât no solament pel 
desenvolupament de les manifestacions 
cul turáis paral-leles del Festival, sino 
per l 'atenció que la industr ia 
cinematográf ica va demostrar-hi des del 
començament, de tal manera que el 
Festival es va veure obligat a acollir, 
encara que fos tora de concurs, el 
format de 35 mm. 

El Festival de Trento, al l larg del seus 
gairebé 30 anys de vida, ha anat 
creixent en par t i c ipado i qual i tat , 
ref lect int en el seu decurs la historia i 
l 'evolució de l 'alpinisme, la cul tura de 
muntanya - c a d a dia sotmesa a nous 
peri Ils i d i f i cu l t a t s - , les exploracions a 
mons desconeguts, inexplorats i 

fantàst ics, mai no ref lects en el cinema 
i, f ins i to t , a la conquesta deis nostres 
espais exteriors. La delicadesa, la 
precisió i la professional i tat amb qué 
els cinéastes han ¡mmortal i tzat en 
imatges la vida austera i dura de la gent 
de muntanya, l'esforç i el si lenci de 
l'escalador enfrontat en solitari a la 
perillosa d i f icu l ta t de la seva part, el 
misteri i la tensió sostinguda de 
l'exploració selvàtica a la recerca de les 
poques i amagades t r ibus de fradicio 
a n t r o p o f a g i a , l 'espectaculari tat de les 
gegantines expedicions himalaianes 
-a lgunes f ins i tot amb 1.200 
por tadors- , el silenci blanc deis gels 
del poi i el fose silenci de les catedrals 
de pedra de les nostres cavernes, i tota 
una mul t i tud de dades sobre la nostra 
naturalesa i els seus secrets, han fet 
del Festival de Trento un museu viu d'un 
món que desapareix i el test imoni d'una 
gent aventurera, arriscada i valenta que 
malda per retrobar les fonts, els orígens 
de la nostra raça i, amb ells, intentar 
l 'equil ibri mig perdut per una civi l i tzació 
que vol ¡gnorar-les. 

«De l'oceà f ins al cel» explica en 
imatges plenes d'espectacular i tat , 
l 'empresa d'un grup d'homes que, 
guiats pel vencedor de l'Everest, Sir 
Edmund Hillary, in tenten en tres 
barques motores de gran potencia i 
sorprenent maniobrabi l i tat , la 
conquesta de les fonts del Ganges, al 
cor de l 'Himalaia, part int del seu delta 
a l'Oceà indie. Al pr incipi del seu viatge, 
els expedicionaris entren en contacte 
amb les grans masses de gent que a 
Calculta i a Benarés els esperen per a 
observar encuriosi ts aquelles tres 

El neozelandés Michael Dillon. (Foto Arxiu.) 

barques misterioses i màgiques, mai no 
vistes, que segons ells corrien com el 
llarmp i que anir ien a espetegar, ben 
segur, contra les primeres ràpides que 
en aquella estació ensordien i esferei'en 
amb el seu terrabastal l monsònic els 
habitants del seus voltants. Els seus 
sacerdots els beneeixen el viatge i les 
naus, mentre que més amunt , els 
poblats més pet i ts, enf i lats a les ribes 
dels t rams més di f ic i ls , faran escomeses 
sobre les seves possibi l i tats d'exit i 
aquell dia esdevindrà festa major. 
Aconsegueixen f i lmar, a les planes 
entollades per la crescuda, un gran i 
beli exemplar del cada dia més rar t igre. 
Segons ells, els pocs exemplars que 
sobreviuen a l'avene de la civi l i tzació 
sobre les terres verges, es refugien en 
aquesta selva pantanosa per a fugir de 
l'home i trobar-hi la seva subsistència. 
Un cop superades les d i f icu l ta ts de les, 
cada vegada més di f ic i ls i turbulentes 
ràpides, l 'expedició s'endin sa a peu en 
el santuari dels deus, gelerà amunt , f ins 
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Fotograma de «Der Ruf des Nordens». (Foto Arxiu.) 

a l'origen del Ganges. La conquesta d'un 
cim inviolat arran del cel, clourà 
d'emoció aquesta original empresa, que 
haurà unit pam a pam el selvàtic regne 
de les aigües. 

La «Genciana d'argent» al millor f i lm 
de muntanya, s'ha atorgat al polonés B. 
Dziworski pel f i lm «Fons i salt», segons 
el jurat , «per la traca del seu 
plantejament en imatges aconseguit al 
llarg d'una profunda coneixenca del 
l lenguatge cinematograf ie». L'autor ens 
porta de la mà, en imatges de gran rigor 
professional, a l'observació deis detalls 
mes amagats i desapercebuts d'una 
compet ic ió d'esqui de fons i d'una de 
salts, detal ls però que no deixen de teñir 
un gran interés: descobreixen l'home 
que viu i pateix darrera la ¡matge 
espectacular i estereotipada de l 'atleta, 

reflecteix algunes reaccions del public, 
que van de la perfecta i divert ida 
uni formi tat de la seva mirada, a les 
espontànies expressions de decepció, 
emoció cont inguda i alegría 
desbordada, passant també per les 
obligades escenes de Solidarität davant 
l 'accident o el compet idor esfondrat. El 
f i lm discorre amb bon r i tme, interés i 
un notable i f i senti t de l 'humor, que li 
dona una dimensió menys dramát ica. 

«L'ull deis déus»del nord-americà 
Mike Hoover, s'endú la «Genciana 
d'argent» al mil lor f i lm d'alpinisme, «per 
l'alta tècnica, la seva Professionalität, 
aixi com per l'absoluta novetat d'una 
empresa alpinist ica a la conquesta d'un 
pie rocós, que emergeix del beli mig de 
la junga, tot i la banali tat dels 
comentar is parlats». «L'ull dels deus» 

és el nom que donen els nadius a un pic 
rocós de 600 mètres de paret vert ical 
que s'alça a l t iu , solemne i misterios a la 
jungla amazónica. El seu c im pla, és 
gairebé sempre cobert de boires. Un 
grup d'escaladors nord-americans, 
entre els quais s'hi compta una 
escaladora de renom, s 'enfronten, un 
cop superades les d i f icu l tá is de 
l 'aproximació a través de l'espessa y 
perillosa selva, amb un problema 
di ferent dins l'escalada convencional : 
una muntanya amb vessants de gran 
pendent, cobertes d'una espessa 
vegetació que els impedeix 
peri l losament l'ascensió. A partir d 'un 
cert punt , les pendents vegetáis, 
esdevenen verticals i extraplomades 
parets de roca, de dimensions solemnes 
i austères que, prop del seu c im, 
guarden una de les coves mes velles de 
la humani tat : segons els geôlegs de mes 
de dos mi l l ions i mig d'anys. El cim es 
conquereix després de superar les 
d i f icu l tá is de la progressió en roca i les 
complexes i no menys importants 
d i f i cu l tá is de l 'aprovisionament. 

«Amb les puntes dels peus», dels 
italians Zardini i Gusella, guanya la 
«Genciana d'argent» a la millor relació 
per imatges, «per haver aconseguit, 
mercès a un funcional ús del l lenguatge 
cinematografíe, de mostrar la d i f icu l ta t 
de les escalades a les extraplomades 
parets dolomit iques de 6 . e grau». En 
aquest f i lm, els autors posen de rel leu, 
en plantejar la memoria del grup 
d'escalada de Cortina «Scoíattoli», els 
valors inalterats dels primers escaladors 
de les classiques vies de 6 . e a les 
Dolomites, l 'esperit de generositat del 
grup i el retrobament del mateix gust 
per l 'esforç, la duresa i el risc, en la 
nova generado de joves escaladors que 
avui s 'enfronten a les mateixes vies, 
amb la mateixa discreció i si lenci que 
abans: malgrat que el material hagi 
mil lorat en qual i tat , l leugeresa i 
adaptado, romanen encara amb la 
mateixa força, tant l 'obstacle que es 
defèn en la seva vert ical i tat , corn l'home 
que s'entossudeix a vèncer-lo amb la 
sola ajuda del seu cos. 

El millor f i lm d'exploració, dins el 
premi «Genciana d'argent», ha estât 
atorgat a l'anglès Barry Cockcroft per la 
seva obra « Una vegada a la v i d a - l'Eiger 
soterrani», «per l 'exemplar 
reconstrucció cinematográf ica de la 
primera explorado espeleolôgica 
realitzada amb una frescor i un 
entusiasme juveni ls en un perillos 
recorregut completament subaquát ic». 
Sota els tres cims mes alts del Yorkshire 
discorre en un ambient completament 
privât d'aire, el riu soterrani mes llarg 
del mon. Dos joves anglesos, Geoff 
Yeadon i Oliver «Bear» Statham, 
decideixen de recórrer-lo vivint una 
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aventura molt arr iscada. El documental 
¡I lustra les fases de preparado de 
l 'expedició ¡ els moments mes 
emocionants d'aquesta perillosa 
empresa, que els espeleòlegs anomenen 
la conquesta de l'«E¡ger so ter rad». 

El «Trofeu de les Nacions» va a parar 
a la selecció de la República Federal 
Alemanya, «per l'alta qual i tat 
professional de les obres presentades». 
Els f i lms presentáis per Alemanya son 
els següents: «Esquerdes, corda i pala. 
Una excursió amb esquís per l 'Oberland 
Bernese», «La casa deis castors», «Les 
vies ferrades sobre Cortina», «Un viatge 
entre els indis de la boscúria»«, ¡ «Un 
descens entre el poi i les palmeres. Un 
f i lm sobre Tesqui ais Estats Units». 
Polònia era també candidat al Trofeu 
de les Nacions, pero en haver estât 
premiai un deis seus f i lms, es va preferir 
dedicar-lo a Alemanya per la qual i tat 
del seu con junt , entre els quals no hi va 
recaure, però, cap premi d i rectament . 

El jurat es mostra complagut per la 
presencia d'alguns excel lents f i lms de 
dibuíxos an imais , desi t jant que en un 
fu tu r aquesta modal i tat augmentés. 

Fora deis premis atorgats d i rectament 
pel Festival, hi ha els premis consignais 
per díferents organismes: 

- P r e m i Mario Bello ( jurat de la 
comisió c inematogràf ica del Clup Alpi 
Italia) al f i lm «Esquerdes, corda i pala» 
de l'alemany Gehrard Baur. 

- P r e m i U.I.A.A. (Unió Internacional 
d'Associacions Alpines) al f i lm del 
francés Nicolav Jaeger, per «Operado 
de sobrevivencia solitària a 
l 'Huascarán». Nicolav Jaeger, de 33 
anys, especialista de Medicina esportiva 
i de fisiologia de les grans alcades, 
alpinista especial i tzat en ascensions 
solitàries, guia d'alta muntanya i 
o rgan izador d'expedicions ais Andes i 
a l 'Himalaia, ha efectuat un estudí de 
Texperiéncia de dos mesos de 
sobrevivencia en el c im mes alt deis 
Andes peruans (60 dies a 6.700 m). El 
f i lm , amb una adecuada documentació 
cinematogràf ica, s'ocupa f ins de 
Taclimatació sobre la cordi l lera de 
l 'Huayhuash, com a preparació de la 
difíci l empresa sobre l 'Huascarán. 
Aquesta experiencia, de gran valúa i 
interés pel món de la medicina i de 
l 'alpinisme, ve a completar l'encara poc 
explorât aspecte de la fisiologia en 
condicions adverses de f red i manca 
d'oxígen, i Testudí de les reaccions de 
l'home davant una soli tud tan adversa. 

El Premi Carlo Alberto Chiesa s'ha 
atorgat a «L'illa del rei Felip» de 
Bocardi, Careri i Manzoni, tant pel seu 
cont ingut c íen t í f í c - la descoberta i 
Testudi de les t r ibus primit ives que 
viuen en palafi ts i en les cavernes d'un 
cráter, en una illa del mar de la X ina- , 
com pel seu interés i adecuado per a 
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Fotograma de "In punta di piedi». (Foto Arxiu.) 

• Eye of the gods-the american sportman» de Mike Hoover. (Foto Arxiu.) 
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Art i Arquitectura del Nepal, Trento 1980. (Foto Arxiu.) 

28°fìlmfestival internazionale 
montagna esplorazione 

"citta di trento" 

ARTE 
E dRCHITETTURd 
"TIEML 

ser retransmès per TV. 
- E l Premi del Comité Internacional 

per a la defensa de les arts i de les 
Mètres pel c inema, ha anat a parar el 
f i lm «Bominaco, una descoberta» de 
l'italià Tonino Valerli. L'autor es topa 
gairebé per causal i tat amb una Abadia 
benedict ina del segle XIII, que conserva 
un oratori amb pintures murais en 
perfecte estât de c o n s e r v a c i : el cl ima 
sec de la muntanya i la cura d'un veli 
muntanyenc que la custodia, serven viu 
el seu encant. 
Paral le lament, s'han célébrât diverses 
manifestacions cul turals relacionades 
amb el món de la muntanya i 
Texploració. Una mostra al Palau de la 

Tromba, de «l'Art i l 'arquitectura del 
Nepal», que ve a ser un cr i t més d'ajuda 
i d 'atenció sobre el patr imoni cul tural 
d'aquest pais, que comença a veure's 
seriosament amenaçat. Aquesta 
mostra, fa incis en una de les l l içons 
que es desprenen de les t radic ions 
folklor iques del Nepal: el costum de 
carminar y la nécessitât de desplaçar-se 
a peu, han déterminât la compacta 
distr ibució dels pobles i un estil de vida 
part icular. 

També s'han célébrât d'altres 
act iv i tats relacionades amb el mon de 
l 'alpinisme, entre elles una taula rodona 
celebrada per especialistes de to t el 
mon sobre l'evolució del material de 

muntanya: l 'alpinista cátala Jordi Pons, 
ha estât convidat enguany corn a 
especialista en aquesta taula rodona. 

Pels volts de la mi t jan i t , es tanquen 
temporalment les cort ines d'aquest 
cinema i la veu del presentador 
acomiada el public présent, 
convocant-nos per l'any vinent. Una 
sensació de profunda sat isfaccio 
envaeix a qui ha viscut enmig d'aquest 
món, pie d'emocions i noves 
experiències, aquesta setmana del 
Festival. El Festival de Trento tanca a 
poc a poc la seva f inestra al món de 
l 'aventura i ens acomiada amb el cor 
pie de records i amb l'esperança del 
retorn. 
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ASCENSIO AMB 
AL SILVRETA 

ESQUÍS 

Pere Aymerich 

SITUACIÖ I GENERALITATS 
El massis del Si lvretta, jun tament 

amb l'Ötztal i Stubai , gaudeix de gran 
Popularität entre eis muntanyencs 
germänics per a la practica de l 'esqui 
de muntanya. Situat a cavall de dos 
«Länder» austr iacs - e l Voralverg i el 
Tirol al nord, i el cantö suis dels Grisons 
al s u d - , ofereix en tota la seva vessant 
nord un ämbi t molt adient per a l 'esqui; 
per contra, la sud sui'ssa, abrupta i amb 
geleres penjades, es presenta perillosa 
a causa de les allaus. La seva situaciö 
geogräfica, molt septentr ional , entre el 
Fimberpass i el Schlappiner joch, 
assegura generalment una gran 
quant i tat i bona qual i tat de la neu, dins 
un marc alpi vesti t d 'abundants i 
extenses geleres atesa la seva a l t i tud , 
ja que l'alta cresta del Silvretta s'alca 
per damunt eis 3.000 m des del Piz 
Davo Lais (3.027 m) f ins al Kleine 
Soehorner (3.032 m) en una bona 
quinzena de cims. 

REFUGIS 
Una amplia xarxa de refugis, que 

apertanyen al Deutsche Alpin Verein 
(DAV) i al Suiss Alpin Club (SAC), 
estratègicament si tuats al llarg de tot 
l ' i t inerari, asseguren una còmoda 
travessia pel fe t d'evitar, si hom vol, 
part de la càrrega habituai (sac, 
queviures, etc.) . Quant al période 
recomanable per a recórrer aquestes 
muntanyes amb esquis, va des de la 
darreria de febrer f ina a mit jan maig, 
durant el quai restan oberts i guadats 
tots eis refugis del massis. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE 
L'ITINERARI 

L'it inerari que ressenyem és el 
realizat per la Pasqua del 1978, jun t 
amb eis C o m p a n y s Mercè Coll i Xavier 
Gregori, però com que el mal temps ens 
obliga a escurçar la travessia i renunciar 
a algunes ascensions importants, per 
completar la in fo rmado incloem a les 
notes complementar les algunes de les 
ascensions mes destacades. La 
travessia recorre aquest massis per la 
vessant nord, en sentit est-oest. 
L'it inerari és a l'abast de qualsevol 
esquiador mit jà, coneixedor de les 
tècniques d'alta muntanya (cal teni r en 
compte que gran part del rècorregut es 
per geleres). 

1 . a etapa: Ischgl-Hei ldelbergerhütte 
(2.264 m). Horari aproximat: 2 hores. 
Recorregut fác i l . 

D'lschgl, ut i l i tzant primer el telefèr ic, 
ens si tuem ràpidament a Idalpe (2.307 
m), per arribar posteriorment al coli est 
del Pauliner Kopf (2.800 m). Des 
d'aquest punt es f lanqueja per sota del 
d m per anar a cercar el Zeblasjoch 
(2.545 m), i es davalía f ins a la cota 
2.400 per remuntar f ina lment la Forca 
del Vali Gronda (2.752 m) i el Piz de Val 
Gronda (2.812 m). Un descens amb 
f lanqueig cap a l'esquerra ens dura 
sensa problèmes al refugi Heidelberg 
(DAV), guardat de febrer a mit jan maig, 
refugi d'hivern de 8 places. És possible 
també arribar a aquest refugi remuntant 
la Fimbertal d i rectament des d' lschgl o 
de Testado d'entremig d' Idalpe. 

2 . a etapa: Hei ldelbergerhütte (2 .264 
m) -B re i t e Krone (3.079 m ) -

Jamtalhüt te (2.165 m). Horari 
aproximat: 4 hores i mi t ja . Recorregut 
sense compl icacions, amb perill d'al laus 
a la part superior de la Vadret da Fenga. 

L'it inerari remunta la gelerà da Fenga 
per anar a buscar el fais Kronenjoch 
(2.958 m), des d'on s'assoleix fàc i lment 
amb esquis el Breite Krone. El descens, 
tot travessant el Kronenjoch, s'efectua 
seguint la vali de Futschöl f ins al refugi 
Jamtal (DAV), guardat de mit jan febrer 
al 30 de maig. 

3 . a etapa: Jamtalhüt te (2.165 m) 
-Dre i landerspi tze (3.195 m ) -
Wiesbadenerhütte (2.433 m). Horari 
aproximat: 4-5 hores. Cal prendre 
precaucions en el descens de la 
Vermunt Gletscher. 

L'Obère Ochsenscharte (2.970 m) és 
el pas classic per a passar a l 'Ochsental 
des de la Jamtal, remuntant per la 
Jamtal Fermer. Des del mateix coli 
complementarem la Jornada amb 
Tascensió al Drei landerspitze, els 
darrers metres per la seva aresta nord, 
que pot presentar certes d i f icu l ta ts 
segons les condicions. Un esplèndid 
descens per la gèlera Vermunt, poc 
trencada i segura per la seva dreta, ens 
portare al refugi Wiesbaden (DAV), 
guardat del 15 de febrer al 15 maig. 
Refugi d'hivern de 12 places. 

4 . a etapa: Wiesbadenerhütte (2.443 
m) -S i lv ret tapass (3.003 m ) -
Silvrettahaus (2.341 m). Horari 
aproximat: 4-5 hores. Atenció en 
TOchentaler Gletscher, molt t rencada. 
Remuntarem tot seguit la gèlera 
Ochsental, molt esquerdada i dreta en 
la seva part centra l , per anar a cercar la 
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Remuntant la Jamtal-Ferner. (Foto X. Gregori.) (Foto P. Aymerich.) 

Fuorcla dal Confín (3.043 m), que dona 
accès a la vessant suïssa del massís, ¡ 
deíxarem el Píz Buin a l 'esquerra. Des 
del coli es guanya, sense perdre alçada 
en un llarg f lanqueíg el Silvrettapss, 
gran coll glaciar que comunica amb la 
part superior del Silvretta Gletscher, per 
devallar-la primer cap el nord-oest, 
desprès cap el nord i f ina lment direcció 
oest per arribar al refugi Silvretta del 
SAC, peti t i molt acoll idor. Guardat des 
de mi t jan febrer f ins a la darreria d'abr i l . 

5 . a etapa: Silvrettahaus (2 .341 m) 
- R o t e Furka (2.688 m ) - Galtür (1.584 
m). Horari aproximat: 6-7 hores. Perill 
d'allaus al Rote Furka. Etapa Marga. 

El pas, altra vegada a la vessant nord, 
el realitzarem pel Rote Furka. Ais 
darrers metres els pendents son drets, i 
segons les condicions cal pujar a peu. 

Es davalía per la gelerà Klostertal , 
delicada en la seva part superior, 
seguint la Klostertal f ins al Silvretta See 
(2.030 m), per on passa una carretera 
de muntanya tancada a l 'hivern. En cas 
de necessitat hi ha el refugi 
Madlenerhütte per a passar-hi la nit . 
D'aci, per la planerà vali de 
Kleivermunt, que cal recórrer en més 
de 6 km, arr ibarem a Galtür, famosa 
estació d'hivern del Tirol amb servei 
d 'autobus f ins a Ischgl, punt de part ida 
de la nostra travessia, si tuat a tan sois 
8 km. 

NOTES COMPLEMENTARAS 
I RESENYAMENTS PRÀCTICS 

La travessia ressenyada ha estat 
escollida per la lògica de l ' i t inerari , la 
bellesa del recorregut i la qual i tat dels 
descensos. Remarquem aquí, dones, 

altres possibi l i tats que podem allargar o 
complementar l ' i t inerari realitzat, a les 
quals haguérem de renunciar per raó 
del mal temps esmentat . 

A. Travessies. 
Des de Scuoi (Sui'ssa), ut i l i tzant les 

insta l lac ions mecàniques de l'estació 
f ins a la costa 2.500, travessant la 
Fuorcla da Champtsch (2.730 m) i la 
Fuorcla Davo Lais, que dona accés al 
refugi Heildelber, podem unir-nos a 
l ' i t inerari pr incipal . 

Des de Guarda (engadina sui'ssa), 
remuntant la Val Tuoi f ins a la 
Chamanna Tuoi (2.251 m) del SAC (25 
places), guardada de mare a Pasqua. 
Des del refugi, passant per la Fuorcla 
Tuoi o el Jamjoch, és fact ib le travessar 
a la Jamtalhùt te, o pel Vermuntpass al 
refugi Wiesbaden. També ho és des de 
l'estació sui'ssa de Klosters (1 .200 m) 
f ins a Sardasca (1.648 m) per carretera, 
des d'on es reumnta la vali f ins a la 
Si lvrettahaus per cont inuar l ' i t inerari 
basic en un senti t o l 'altre. Finalment, 
també és possible allargar la travessia 
ressenyada en dos o tres dies més; una 
vegada passat el Rote Furka de la 
darrera etapa, pel Litzner Stel (2 .761 
m) davallem al Saarbrùkerhutte (2.538 
m) del DAV, per cont inuar f ins al 
Tùrbingerhùt te (2.191 m) del DAV tot 
trascol lant el Seelucke (2.772 m) i el 
Plattenjoch (2.728 m). Des del refugi 
Tùrbinger s'arriba fàc i lment a 
Gargallen, estació del Voralverg, amb 
servei d 'autobus, punt f inal del massis 
del Si lvretta. 

B. Ascensions. 
Des del refugi Jamtal es podem 

realitzar les ascensions segùents: 
Augstenberg nord (3.228 m), Vordere 
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(Foto P. Aymerich.) 

(Foto P. Aymerich.) 
Jamspitze (3.178 m) i Ochsenkopf 
(3.057 m). El Scheeglocke (3.323 m), 
que pot presentar algunes d i t icu l ta ts en 
la seva part f inal des del Rote Furka 
(5 . a etapa). El Kleine Seehorner (3.032 
m), des de la Saarbrükerhüt te, i 
f inalment el Grosse Piz Buin (3.312 m), 
el c im mes famös de la regio, assolible 
des del refugi Wiesbaden per Buinlücke, 
l'ascensiö f inal del quai es realitza per 
una aresta que pot ésser delicada 
segons les condicions. 

BIBLIOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
L'opération Silvretta, de Tony Vincent. 

«La Montagne», n.° 347. Any 1957. 
De L'lnn ai Rhin, de Jean Bocognano. 

«La Montagne», n.° 3. Any 1971 . 
Silvretta-Skifuhrer, de Wlater Flaig, 

Ed. R. Rothet (1965), guia amb dos 
mapes 1/50.000, 288 pàg. 

Alpine Skitouren de Christian Caduff, 
torn III (1962), guia editada pel SAC de 
les muntanyes del Grisons, només 
capitols del Pratigau i Unterengadine. 

Carte National Suisse 1150.000, fu l l 
248 (Pratigau), amb it ineraris d 'esqui. 

Kompass Wander Karte 1150.000, n.° 
41 (Si lvrettagruppe). 

Alpen Vereins Karte 1125.000, n.° 26 
(Si lvrettagruppe), ressenyada amb 
it ineraris d 'esqui . 

Carte National Suisse 1125.000, tots 
els ful ls de la regio. 
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C R O N I C A EXCURSIONISTA 

A L P I N I S M E 

• ALPS 
AIGUILLE DU 
CHARDONNET 
(3.824 m) 

A la Cara NO. d'aquest c im 
ha estât obert un nou 
it inerari situât entre les vies 
Gabarrou 1977 i 
Bettembourg-Charlet Gully. 
L' it inerari que transcorre per 
terreny mixt ha estât 
catalogat com MD., ha estât 
obert per Jean Paul Michod i 
Patrick Gabarrou. 

GRAND CHARMOZ 
(3.445 m) 

Patrick Gabarrou ha obert 
en solitari una nova via a 
aquest cim per la seva cara 
Nord. 

A la cara Oest també han 
obert un nou it inerari de 
gran d i f icu l ta t aquest cop la 
cordada ha estât Jean 
François Hagenmuller i 
Gilbert Marx, la via estats 
situada a la dreta del Pillier 
Cordier. 

També la cordada Claude 
Remy i Yves Remy han obert 
un nou recorregut 
Directissim situât a 
l'esquerra del Pillier 
Carpentier. 

El darrer dia 2 d'agost la 
cordada femenina de 
nacional i tat polonesa Ewa 
Pankiewicz i Agnieszka 
Smolska al Pillier Cordier 
si tuât a la cara Oest. 

BREITHORN (4.165 m) 
A mit jans del darrer mes 

"de setembre una nova via 
Directissima al Cim Central 
ha estât oberta per la 
cordada Patrick 
Gabarrou-Pierre Alain 
Steiner. Ascensió sobre 
terreny mixt. Van necessitar 
per obrir-la un total de 7 1/2 
hores. 

LES DROITES (4.000 m) 
La cordada Berhault-P. 
Mart inez, va ter la via 
CORNAU-DAVAILLE en sols 
10 hores, l'ascensió hivernal 
es va realitzar el darrer dia 
27 de desembre. 

El Couloir Lagarde a a cara 

El Dátil. Agutíes (Montserrat). (Foto J. Altadill.) 

Nord ha estât realitzat el 
darrer dia 20 de gêner per 
Bernard Muller. Esmerçanta 
la seva ascensiô sols 6 hores 
els pendents eren de 70-80° 
amb un tram de 40 m de 
85-90°. 

• MONTSERRAT 
MONESTIR 
CONTRAFORT DE LA 
PRENYADA 

El dia 9 de feb re rde l 1980 
les cordades Coll-Guitart i 
Pereira-Casals, varen obrir 
una nova via anomenada 
«Hawaii», que ha estat 
catalogada com D-, A 1 . 

SANT JERONI 
EL PUNTAL DE L'ALBARDA 

Nova via a aquesta águila, 
oberta en solitari per Joan 
Ribas de la S.A.M.E. de 

l'U.E.C. el 3 d 'octubre del 
1979, catalogada com MD, i 
anomenada «Aresta Ribas». 

CAVALL BERNAT 
La cordada formada per 

Erik Promio de la STAE del 
C E . Aliga i Jordi Pallas de la 
S.A.M.E. varen realitzar el 
passat mes de Febrer la 1 . a 

Volta al CavaII, nova via 
anomenada Voltadits i 
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catalogada com D Sup.-A 2 . 

• FRARES ENCANTATS 
AGULLA DEL CENTENAR 

El dia 1 de marc va restar 
oberta una nova vía per la 
cordada Bernat Clarella i 
Jordi Salvany, catalogada 
com D Sup.-A 1 , ¡ anomenada 
«Cresta Brucs». 

AGULLA FÁCIL 
La mateixa cordada 

Clarella-Salvany va obrir el 
dia 15 de marc un altra via 
«Aresta Brucs» catalogada 
com BD Sup. 

AGULLA DE LA GRIP 
La cordada 

Alvarez-Bresco-Gómez, el 
dia 8 de desembre del 1979 
van obrir una vía a la cara 
Est, catalogada com D. 

AGULLA DE LA MONJA 
El día 2 de desembre de 

1979, la cordada Jordi 
Camprubí-Albert Gómez van 
obrir una nova via a la Cara 
Est d'aquesta águila i l 'han 
catalogada com D-A'. 

MONTSERRAT (SANT JERONI) 

30 m. 10m 3 0 m . | 3 0 m . 2 Orr 40 m. 1 3 0 m | 

Águila: CAVALL BERNAT 

Via: «ELS VOLADITS-

Oberta: Febrer del 1980 
per: Erik Promio i Jordi Pallas Dificultat: D+A2 

MONTSERRAT (SANT JERONI) 

• 

Águila: EL PUNTAL DE L'ALBARDA 
Via: Aresta RIBAS per: Joan Ribas 
Oberta: 3 Oct. 1979 Dificultat: M D 

MONTSERRAT (MONESTIR) 

" L U D W I G " 

Agulla: CONTRAFORT DE LA 
PRENYADA per: B. Coli - P. Guitart, M. Pereira i 

Via: «Hawaii' P. Casals 
Oberta: 9 de Febrer del 1980 Dificultat: D-A* 
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MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

A 

Agulla: DE LA GRIP per: F. Alvarez - R. Bresco i A. 
Via: CARA EST Gômez 
Oberta: 8 de Desembre del 1979 Dificultat: D 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

A 

Agulla del Serrât del Centenar 
Via: Aresta Brucs per: Bernât Clarella i Jordi Salvany 
Oberta: 1 de Marc del 1980 Dificultat: D+- A' 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

Agulla: Fàcil Agulla: LA MONJA 
Via: Aresta Brucs per.- Bernât Clarella i Jordi Salvany Via: Camprubí - Gómez (Cara Est) per: Jordi Camprubi i Albert Gómez 
Oberta: 15 de Marc del 1980 Dificultat: BD+ Oberta: 2 de Desembre del 1979 Dificultat: D-A< 
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AGULLA CRISTOBALITA 
Continuant lá intensa 

act iv i tat d'obrir nous 
¡tineraris a petites agulles, 
la cordada Remi 
Bresco-Albert Gómez, el dia 
17 de febrer va deixar 
en Mesticia una nova via a 
aquesta águila sota el Frare 
Encantat. 

Via anomenada 
«BRESGOM» i catalogada 
com D Sup. 

AGULLA CRISTOBALITA 
INFERIOR 

Les cordades Remi 
Bresco-Albert Gómez i J. M. 
Horril lo-Jordi Nadal varen 
obrir una via Aresta Bruc 
catalogada com D. Inf. a 
aquesta águila el darrer dia 
2 de febrer. 

FRARE CIRILI 
El dia 19 de marc la 

cordada Remi Bresco-Albert 
Gómez obria una via aquest 
cop anomenada BRESGOM i 
catalogada BD Sup. 

FRARE AMADEU 
El mateix 19 de marc la 

cordada Bresco-Gómez obria 
una via a aquesta águila 
situada al costat del Frare 
Ciri l i. 

AGULLA AÍNA 
El dia 3 de febrer la 

cordada Bresco-Gómez, va 
obrir una via anomenada 
«Bresgom», a aquesta águila 
situada entre el Dit d'Agulles 
i el Ditet, la d i f icu l ta t ha 
estat catalogada com D. inf. 

AGULLES 
LA SUCA GRAN 

El dia 27 de maig del 1979 
la cordada 
Vidal-Bueno-Alsina, va obrir 
una nova via a la cara Est 
d'aquesta águila. Catalogada 
com D. Sup. A 1 , la via ha 
estat anomenada «Itaca». 

EL MARLET DE LA MA 
A la cara Est d'aquesta 

águila situada en el camí que 
des del Coll d'Agulles s'agafa 
per anar a l'agulla de l'Ou de 
Colom, el darrer día 1 de 
novembre del 1979 la 
cordada Serrano-J. Perís-A. 
Peris, va obrir una nova via 
catalogada com D Sup. A ' . 

VERMELL DEL XINCARRO 
La cordada Santí Llop, J.L. 

Moreno ¡ Pep Masip el darrer 

día 9 de marc van obrir una 
via catalogada com MD i 
anomenada de «Les 
Margarides». 

Al mateix pany de paret, 
la mateixa cordada va obrir 
el día 23 de febrer la via 
«Ecológica», catalogada com 
MD Sup. Aqüestes dues vies 
han estat obertes sense 
pitons, realítzades 
únicament amb tacs ¡ 
tascons. 

• PAS DE MONTREBEI 
PARET DE CATALUNYA 

El darrer mes de desembre 
la cordada Torres-Garvier va 
obrir un nou it inerari a 
aquesta paret, anomenat 
«Via Dérobée», les t i rades 
son 5, complétant un 
desnivell de 200 m que han 
estat catalogáis con MD. 

• PARET D'ARAGO 
El conegut pireneísta 

francés Raymond Despiau 
ens ha comunícat l 'obertura 
d'una nova via situada a la 
dreta de la Via CADE i que 
ha estat anomenada «Via de 
l 'Existencíalisme». La via va 
ésser realitzada el darrer 
mes d'Abri l . 

• OLÍANA-ALT URGELL 
CINGLERA D'ESPLOVINS 

La cordada Josep 
Alsina-Xavier Vidal van obrir 
el darrers dies 16 i 17 de 
juny del 1979 una 
intéressant via d'un 
recorregut aproximat de 650 
m anomenada Via 
Alfa-Centauro. 

Membres de l'EDER del 
C E . Montserrat (Manresa) 
varen obrir un altra via 
situada a l'esquerra de la via 
«ALFA-CENTAURO». La 
nova via va restar enllestida 
el darrer mes de novembre. 

Les cordades L. Morgado i 
J. C. Serrano, X. Vidal-J.E. 
Bueno varen obrir un altre 
intéressant it inerari el darrer 
dia 30 de marc, que ha estat 
anomenat «Via Olaia» Í 
catalogat com D. Sup. 

• MONTSERRAT 
MONESTIR 
LA PRENYADA 

El darrer dia 17 d'agost, la 
cordada E. Roca-J. Noguera 
varen obrir una intéressant 
variant a aquesta águila que 
ha estat catalogada com D. 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

B U R I 

Águila: «Cristobalita Inferior» 
Via: Aresta Brucs 
Oberta: 2 de Febrer del 1980 

per: Remi Bresco - Albert Gómez, J. 
M. Hornillo i J. Nadal 
Dificultat: D. Inf. 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

F I S U R A 

Águila: «CRISTOBALITA-
Via: BRESGON 
Oberta: 17 de Febrer del 1980 

per: Remi Bresco i Albert Gómez 

Dificultat: D + 
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MONTSERRAT (AGULLES) 

COLL DÁGULLES 

Águila: El Marlet de la Ma 
Via: Cara Est 

Oberta: 1 de Novembre del 1979 
per: J. C. Serrano - J. Peris i A. Peris 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

Agulles: Erare Cirili i Erare Amadeu per: Remi Bresco i Albert Gómez 
Obertes: 19 de Marc del 1980 Dificultat: BP Sup. 

MONTSERRAT (AGULLES) 

Águila: SACA GRAN 
Via: Itaca (Cara S.E.) 

Oberta: 27 de Maig del 1979 
oer: X. Vidal, E. Bueno i J. R. Alsina 

MONTSERRAT (FRARES ENCANTATS) 

PONT DE PEDRA 

BURI 

TAC PETIT 

Águila: AÍNA 
Via: BRESGON 

Oberta: 3 de Febrer del 1980 
per: Remi Bresco i Albert Gómez 
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Moni Rebei. Paret d'Aragó. (Foto J. Altadilt.) 
Sup i anomenada «Variant 
E.A.M.-Cerdanyola». 

GORRA FRIGIA 
A la vessat S.E. d'aquesta 

águila la cordada 
Sala-Baques va obrir un nou 
it inerari el darrer dia 9 de 
febrer, la d i f icu l ta t ha estat 
catalogada com D. Sup. 

• ECOS 
PLECS DEL LLIBRE 

El darrer dia 30 d'abri l del 
1979 la cordada 
Ballart-Arcarons va obrir un 
beli i t inerari anomenat «Plec 
d'en Ballart», catalogai com 
D Sup. A ' . 

El dia 18 d'agost les 
cordades R. Gil-J.C. Peña 
varen realitzar la 1 . a 

ascensió integrai per tal de 
guanyar el Plec de Llibre 
Superior, la via oberta a 
l'aresta Integral dels Plecs 
del Llibre ha estat oberta per 
membres del GEDE i de 
l'AGRUECC C. Moro, J. C. 
Tornasi, I. Ruiz i Peña-Gil. 

• FRARES ENCANTATS 
EL BACALLA 

La cordada Oriol Pié-Jordi 
Salvany van obrir un cur t 
pero beli i t inerari al diedre 
Est d'aquesta águila el 

darrer dia 19 d'abri l del 
1980, catalogat com D 
Sup-A 2 . 

• FRARE CIRILI 
La cordada 

Camprubí-Bresco-Gómez, el 
dia 13 d'abri l del 1980 
obrien en aquesta águila la 
via «Del Gripau pilos», 
catalogant-la com D. Sup. 

• AGULLES 
AGULLA DE LES HEURES 
El dia 11 d'abri l del 1980 la 
cordada 
Bueno-Caballa-Vidal, 
deixava oberta la via del Vent 
a aquesta águila. Fou 
catalogada com D Sup. 

AGULLA «MANUEL 
GARCÍA» 

El darrer dia 26 de 
desembre la cordada J. C. 
Serrano-J. Periz deixava 
oberta una bonica via 
anomenada «Manuel García» 
en record del company 
desaparegut, ¡tinerari 
catalogat com D Sup. 

LA VESPA 
El dia 28 de gener del 

1980 els germans Bohigues 
i A. Cucó van obrir una nova 
vía a aquesta águila que han 
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anomenat «S.A.M.E.» i ha 
estât catalogada com a D 
Sup. 

PARET NW 
Un grup de membres del 

C.E.S.V. el darrer dia 28 de 
novembre del 1979 varen 
obrir un bonic i t inerari a la 
paret NW. d'Agulles que van 
batejar com via «CARRILET 
2001». 

LA PALANGANA 
La cordada R. Bresco, A. 

Gómez i P. Roca el dia 6 
d 'octubre del 1979 van 
enl lest ir un bonic it inerari 
que recorre la coneguda 
paret de la Ven-Suri-Ven i 
que assoleix el c im de la 
Palangana. L'it inerari ha 
estât anomenat «via dels 
Barrufèts» i ha estât 
catalogat com MD Sup. A 1 . 

LA BANDERETA 
El dia 2 de desembre la 

cordada E. Abello, J. Asin i 
M. Roseli varen obrir una via 
a aquesta muralla, que varen 
anomenar «Via Autèntica» i 
ha estât catalogada com MD. 

EL SENATXO 
També preñen com a in ici 

la primera t irada de la Via 
Cerda-Riera i Autènt ica, la 
cordada J. Ribas-M. Velasco, 
han segui i el marcat diedre 
format entre la Figuereta i el 
Senatxo per deixar oberta 
una bonica via anomenada 
«Ribas-Velasco» amb quatre 
llargs de corda. 

ESPELEOLOGÍA 
• AUSTRIA 

En el Tennengebirge eis 
belgues del GSAB han 
explorât l'avenc 
Brüneckenhöhle on s'han 
descobert 500 m de noves 
galeries. L'actual desnivell 
ha estât est imât en + 450 
m. 

En l'avenc de Wieserloch 
s'ha t robat una con t inuado 
per on s'ha arr ibat a la cota 
- 7 3 0 m. Lampreschtsofen 
es troba només a 200/300 m 
de distancia a través d'un 
sifó. Si s'aconseguis la unió, 
el sistema passaria a teni r 
1.400 m de desnivell. 

• ALEMANYA DE L'OEST 
A la regió de Hohen Göll 

un grup espeleolôgic ha 

arribat al fons de l'avenc 
Geburtstagsschachts a 
- 2 0 0 m. Es t racta de la 
quarta profundi ta t del pais. 

• ITALIA 
A - 7 7 5 m s'ha tocat fons 

en l'Abisso Paolo Roversi 
(Alpi Apuane) per part de GS 
Bolognese. Aquesta cavitat 
compta amb la segona o 
tercera vert ical interior més 
llarga del món (310 m). 

• FRANCA 
HAUTE-GARONNE 

El Réseau Felix Trombe 
(Massis 
d'Arbas-Herran-Arbas) ha 
estât connectât amb el Gueil 
- d i - Her durant l 'estiu de 
1979. Aquesta unió fa 
passar la desnivellació del 
sistema a - 1 . 0 1 8 m amb un 
desenvolupament 
hori tzontal de 60 km 
aproximadament. 

ARDECHE 
El Groupe de Recherches 

Bioespeleologiques ha 
cont inuât durant l 'estiu de 
1979 la topograf ia de la 
Goule de Foussoubie 
(Vagnas) arr ibant a un 
recorregut de 20 .091 m. 

PYRENEES-ATLANTIQUES 
La Gouffre de 

Guil lemberro (Massis des 
Arbailles) coneguda f ins a 
- 5 7 m ha passât a - 3 3 2 m. 

• CATALUNYA 
Membres del GIEG 

(Granollers), en col-laboraciô 
amb alguns membres de 
l'ERE del CEC i de l'Espeleo 
Club de Sabadell, han portât 
a terme l'exploraciô, estudi i 
topografia de la Cova del 
Serrât del Vent, situada en 
el munic ip i de Tavertet. 

Aquesta cavitat, amb 
3.216 m de recorregut i 175 
m de desnivell , és una de les 
coves més Marges del mon 
excavades en gresos. 

Un riu circula pel seu 
interior, que en l 'actual i tat 
és aprof i tat per la poblaciô 
de Tavertet per al seu 
aprovisionament d'aigua. 

• GRÈCIA 
L'expediciô del Sheff ield 

U.S.S. ha obt ingut bri l lants 
résultats en el f lanc sud del 
Plateau d'Astraka. La cavitat 
més important explorada ha 
estât Tripa Legeri - 3 8 6 m. 

• GABON 
Durant els ûl t ims anys 

s'han dut a terme diverses 
exploracions a la regiô de 
Lastoursvil le d'aquestes 
exploraciones cal remarcar 
les de la Grotte de 
Lastourvil le (1,4 km Grotte 
de Kessipougou (2 km) i la 
Grotte de la Rivière Ibembe' 
(1 km), totes elles amb 
forças possibi l i tats de 
cont inuaciô. 

D'altra banda, a la part 
occidental d'aquest pais 
(Nyanga, Mouila, Ndende, 
Tchibanga) les possibi l i tats 
espeleolögiques semblen 
extraordinàries. 

• AFRICA DEL SUD 
En el Transvaal, el South 

Afr ican Spelaeological 
Association (SASA), ha 
explorât la cova de 
Thabazimbi de 4.450 m, 
passant a ser una de les eine 
grans coves del pais. 

• JAMAICA 
Una nova topografia de la 

Jackson's Bay Cave, donà en 
aquesta cova una longitud 
de 7.000 m. 

• BRASIL 
Dues noves cavitats, a la 

regie d'Areado Grande 
(Iporanga), estan en curs 
d'exploraciö. Son la Gruta de 
Itauna I (2,5 km) i la Gruta 
do Ribeiraozinho (1 km). 

• JAPÔ 
Byakuren-do, situât a 200 

km al NW de Töquio, a 
Omi-Machi, prefectura de 
Niigata, és l'avenc més 
fondo del Japö. 

El 24 de ju l io l de 1972 el 
grup d'exploracions de la 
Universität de Kansai, va 
fer-ne la primera exploraciö, 
dos anys mes tard s'arribà al 
sifö terminal . 
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• FILIPINAS 
L'expedició de la Sidney 

Speleological Society a 
Palawan ha explorât al riu 
subterrani de St. Pauls on 
s'han topograf iat 7 km de 
galeries. L'expedició era 
formada per 36 espeleôlegs. 
Es prepara una nova 
expedido per al 1981 . 

• NOVA ZELANDA 
A Greenlink Cave (South 

Island) s'ha arr ibat a - 3 5 8 
m després de superar dos 
sifons i de descendir a un 
pou de 50 m. 

• PAPUA-NOVA GUINEA 
Al SE de Tabubi l (Western 

Province), en el Menga 
River, ha estât davallat pels 
anglesos Tavenc d'Arem Tem 
- 3 3 4 m. 

EL CENTRE DE 
DOCUMENTACIO 
ESPELEOLÙGICA, UNA 
IMPORTANT INICIATIVA 
D'ESPELEÔLEGS 
CATALANS 

Sota els auspicis de la 
Unió internacional 
d'Espeleología (Su'issa), i a 
iniciativa de vétérans 
especialistes, s'ha creat 
recentment a Barcelona el 
Centre de Documentació 
Espeleología (CDE). 

Entre les tasques 
assumides peí CDE f igura la 
pub l icado de trebal ls i 
monografies d' interés 
espeleológic: 
reedicions de publ icacions, 
t raduccions d'autors 
estrangers, etc., i centra el 
seu object iu bàsic en la 
recopi lado i d i fusió de totes 
aquelles publ icacions 
espanyoles o estrangeres 
que t ract in de temes 
referents a la nostra 
geografía o d 'act iv i tats 
efectuades pels espeleôlegs 
espanyols fora de les nostres 
fronteres. A tal efecte, el 
CDE edita el but l letí 
«Bibliografía Espe leo logía 
Hispánica», i té cura al 
mateix temps de 
subministrar reproduccions 
d'art icles a tots aquells que 
ho demanin a l 'Apartat de 
Correus n.° 32 .110 de 
Barcelona. 

A C T E S 

CAMPAMENT DE SETMANA 
SANTA A LA SERRA DE 
SANT GERVÀS 

Els dies 4, 5, 6 i 7 d'abri l 
coincídint amb les testes de 
Setmana Santa la Comissió 
d'Excursionisme de la 
Seccíó de Muntanya, va 
organitzar el seu 
campament . Enguany el 
situaren ais peus de la Serra 
de Sant Gervàs, en la 
comarca de la Ribagorça, 
jun t al petit poblé d'Adons, 
Hoc magnif ie per a conèixer 
aquesta Serra tan poc 
f reqüentada pels 
excursionistes. 

Les tendes insta l lades 
foren vint-i-una i seixanta els 
acampadors, entre Socis del 
Centre i un grup de 
companys del Centre 
Excursionista del Penedès 
que convisqueren dins d'un 
agradable ambient de 
muntanya. 

El temp fou magnif ie, amb 
un sol esplèndid, però les 
nits foren fredes i amb un 
vent fort , però això no va 
d i f icu l tar en res que es 
pogués portar a terme un 
programa de tres excursions 
amb una nombrosa 
assistèneia d'acampadors, 
que va permetre conèixer 
tant la Serra de Sant Gervàs 
com a les Muntanyes de 
Mont iberr i . Una altra 
act iv i tat fou la recollida de 
dades de totes les masies de 
la Vali d'Adons en les que 
s'emplenaren f i txes per a 
l 'Estudi de la Masia. 

A tots els acampadors els 
fou l l iurat un peti t estudi 
monografie de la Serra 
perqué t inguessin una visió 
mes completa d'aquesta i 
també com a record de 
l 'acampada. 

Ens cal esmentar la 
rebuda que foren objecte 
per part de l'unie habi tant 
d'Adons, la senyora Pepita, 
que amb la seva 
característ ica amabi l i tat va 
faci l i tar la tasca 
d'organització d'aquest 
campament . 
Francese Beato i Vicens 

ESGLÉSIES 
PRE-ROMÀNIQUES I 
ROMÀNIQUES AL MUNICIPI 
DE NAVÉS ( S. IX al XII) 

El periòdic «Regió 7» de 
Manresa, que rebem 

Església parroquial de Vistabella. (Foto Arxiu.) 

setmanalment al Centre, 
diari d ' informació 
¡ntercomarcal, en el seu n.° 
179 del mes de juny 
d'enguany, página 24 i 
signât per Remei Aranda, 
s'hi traba un documentât 
art icle d'alerta sobre 28 
esglésies d'art romànic que 
s'estant enrunant. El 
municípi de Navés solament 
pot destinar-hi una minsa 
quantí tat i els estaments 
oficiáis de moment tenen 
bona voluntat d'escoltar. 

És un article que fa 
escruixir i que cal tenir en 
compte, pr incipalment per 
aquells excursionistes 
estudiosos d'aquest art Í que 
es dediquen cada cap de 
setmana a la recerca i estudi 
del romànic a Catalunya. 

Segons sembla, arribar a 
Termita de Sant Mart i de 
Vilaseca, per exemple, és 
tota una aventura. 
Dif íci lment s'hi arriba sensé 
una persona que conegui el 
Hoc, ja que Tedífici es traba 
tota lment cobert d'esbarzers 
i altres arbustos que tapen 

la petíta obra mestra. Naves 
veu enrunar-se el seu 
romànic, un patr imoni de 
gran valor i nosaltres els 
excursionistes no podem 
restar al marge, no podem 
fer-h¡ el sord. 

Un equip de trebal l a l'estil 
de Taita Garrotxa, aquí hi fa 
fa l ta . 

COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DEL 
NAIXEMENT DE 
L'ARQUITECTE JOSEP M . a 

JUJOLI GIBERT 

Per tal de commemorar el 
centenari del naixement de 
Tarquitecte Josep M. a Jujpl i 
Gíbert (1879-1979) nascu't a 
Tarragona ¡ establert a 
Barcelona des deis nou anys, 
la Secció de Ciéncies i Arts 
de la nostra ent i ta t , va 
organitzar una excursió per 
indrets tarragonins on 
resideixen obres d'aquest 
destacat arqui tecte a la 
vegada gran dibuíxant, 
pintor de for t cromatísme i 
habilíssim artesa, tant en 
pírogravat com en el trebal l 
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de la fusta, però sobretot en 
l'art de donar formes al 
ferro. 

Recordem que en una 
ocasió la Secció de 
Geografia també va portar a 
terme una excursió similar 
aquella vegada sota la 
direcció tècnica del f i l i de 
l 'arquitecte, consoci nostre. 
El recorregut d'aquesta 
edició assenyalat com «Ruta 
Jujol», va començar a El 
Vendrell, on els assistents, 
intéressais en l'obra de 
l 'arquitecte pogueren 
admirar les piques d'aigua 
beneïda, l'aitar Major, l'aitar 
de St. Josep, aitar de la 
Immaculada, confessionaris, 
etc.; a Montferr i , el Santuari 
de la Mare de Déu de 
Montserrat, obra 
innacabada en peril l de 
destruir-se; Termita de la 
Mare de Déu del Roser de 
Vall inoli, Tesglésia 
parroquial de Vistabella i 
d'Els Pallaresos, la casa 
Bofarul l , casa Fortuny, casa 
Solé i tres altars de 
Tesglésia, aixi com uns arcs 
que cobreixen el que eren 
abans safareigs publ ics. 

El" Centre ha con t r ibu i i al 
centenari del genial 
arqui tecte amb una excursió 
profi tosa, que ha aportat els 
necessa r i coneixements de 
primera mà per assaborir el 
geni creador d'un artista 
complet , excel lent pedagog 
i amie dels amants de la 
naturalesa, per això els 
excursionistes ens sent im 
ident i f icats amb la seva 
obra. 
M. M. 

EXPOSICIÓ 
D'AQUAREL LES DEL 
CONSOCI ANTONI OLIVER 

Del 15 al 30 de maig, els 
nostres socis varen poder 
admirar una exposició 
d 'aquarel les del nostre amie 
Antoni Oliver. Cal recordar 
que farà uns dos anys ja va 
tenir la gentilesa de fer-nos 
conèixer algunes de les 
seves obres, si bé en aquella 
ocasió l'obra pictórica anava 
acompanyada de dibuixos. 

Aquesta vegada la Sala ha 
estât ocupada 
exclusivament d 'aquarel les 
que ¡gualment et feien f ru i r 
els paisatges propers de 
Matará, Subirats, Canovelles 

o Caldes d'Estrac, que et 
podies delectar contemplant 
contrades tan al lunyades 
com Vilac Unya, Casaus, 
Art ies, etc. un tota l de 32 
obres. 

La mostra pictôr ica 
d'aquesta vegada, pintura 
en el sentit mes f idel de la 
paraula, ens ha deixat mes 
satisfets encara; ens ha fet 
viatjar a llocs deli tosos, 
sol idament constru i ts i 
subt i lment t ractats . Hem 
viatjat de la mà experta i de 
la Sensibilität art ist ica de 
l'Oliver, que vol dir que hem 
vist poèt icament di ferents 
indrets de la nostra terra 
catalana. 

La presèneia quasi diària 
de Tartista a la Sala 
d'Exposicions, donà Hoc a 
cont inus diàlegs sobre art 
que sens dubte han de 
proporcionar-nos nous valors 
entre els nostres socis 
afeccionats. 

Felicitem l'amie Oliver i 
des d'aqui Ii d iem a reveure 
ben aviat. 
M. M. 

EXPOSICIÔ-HOMENATGE 
AL MESTRE ELISARD SALA 
AMB MOTIU DEL X. e 

ANIVERSARI DEL SEU 
TRASPAS 

La Secciô de Ciències i 
Arts, amb motiu del X. e 

Aniversari de la defunciô del 
Mestre Elisard Sala, va 
preparar una 
Exposiciô-Homenatge on hi 
quedessin ref lect i ts 
di ferents aspectes de la seva 
vida d'excursionista, de 
compositor musical , de 
Director de Corals i Orfeons 
de poeta i de ceramista, aixi 
com les mostres de condol 
després de la seva mort per 
accident, ocorreguda el 17 
de juny del 1970, al carrer 
Balmes de la nostra c iu tat , 
procedents d'homes de 
Hêtres amies i excursionistes 
que t ingueren la sort de 
tractar- lo i merèixer la seva 
estima i amistat. 

L'Exposiciô es va 
inaugurar el dia 5 de juny, 
amb assitèneia de la vidua 
del mestre, Sra. Maria Casas 
de Sala, acompanyada del 
seu fi l l Elisard, com el seu 
pare. Va presidir l 'acte, el 
nostre President sr. Lluis 
Puntis, acompanyat del 

El mestre Elisard-Sala. (Foto Arxiu.) 

President i Vice-President de 
la Secció de Ciències i Arts, 
srs. Josep M. a Garrut i 
Francese Amat. També 
estava représentât 
l 'Ajuntament d 'Ul ldemol ins 
en la persona de la srta. 
Balbina Bargalló, loca l i ta tde 
la que el mestre n'era Fill 
Adopt iu . 

Feren us de la paraula, el 
Sr. Puntis, destacant que el 
mestre Elisard Sala era un 
excursionista universal dotât 
de totes virtus que voldria 
blasonar un excursionista 
q u a l i f i â t , un admirador de 
la nostra ent i tat i per a tots 
nosaltres un est imât amie 
que Them volgut recordar en 
una data tan assenyalada, 
com tr is ta. El sr. Garrut 
també el va recordar des de 
les vessants de poeta i de 
Director de masses corals, 
considerant- lo un patr ici 
dins de l ' e x c u r s i n i m e , un 
bon educador musical i un 
hàbil ceramista. 

Seguidament el sr. Puntis 
va agrair la presèneia de la 
Sra. Sala i f i l l i la dels amies 
i socis que volgueren 
presenciar l 'acte d 'obertura. 
La Sra. Garrut va oferir a la 
sra. Sala, un ramell de roses 

roges que aeeeptä 
complaguda. 

Finalment la sra. Maria 
Casas, va agrair l 'homenatge 
en sentides paraules. Cal 
destacar que entre eis 
assistents és trobava el sr. 
Oscar Ferré, que 
representava la U.E.C. 
ent i tat de la que sempre en 
fou soci. 

Eis qui conegueren el 
mestre Elisard Sala, 
Texposició pot haver-los 
ampliat el bon record que en 
tenien, si en canvi no 
t ingueren la for tuna de 
conéixer-lo, en visitar-la 
comprovaren la Personalität 
que perdérem tots els 
excursionistes, ara fa deu 
anys. 

L'Exposició va restar 
oberta tots el dies feiners del 
5 al 20 de juny. 

Mossén Jacint Verdaguer i 
en Josep Iglésies, 
homenatjats 

El dia 19 de maig, a la sala 
d'actes de la Unió 
Excursionista de Catalunya 
de Gracia, es va dedicar un 
homenatge a Mossen Jacint 
Verdaguer i en Josep Iglésies 
amb motiu de la co l locac ió, 
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en un Hoc préfèrent de 
l 'enti tat, d'una fotograf ia de 
cadascuna de las dues 
personali tats, seguint el 
costum establert l'any 
anterior quan es va 
homenatjar Pompeu Fabra, 
Jaume Botili i Mates, Josep 
M. a Batista i Roca i Pau Vila. 
Glossaren la Personalität 
dels dos i l lust res catalans, 
Mossen Ricard Torrents, que 
parla de Verdaguer ara fa 
cent anys, i Xavier Fort sobre 
Josep Iglésies. 

La nostra ent i ta t , que fou 
invitada a l 'acte, va delegar 
al vocal bibl iotecari la seva 
representació. Cal destacar 
la presència de l'ex-conseller 
de Cultura de la Generalität 
de Catalunya, el poeta 
Ventura Gassol, recentment 
homenatjat a l'Espluga de 
Francoli, per la Penya 
Santamaria. També presidi 
l 'acte, el Sr. Albert Manent, 
director general d 'Act iv i tats 
Culturals de la Generalität, 
aixî corn el company Joan 
Garrigós, président de la 
F.E.E.C. 

Obrî l 'acte el Sr. Oscar 
Ferrer, j u s t i f i a n t la vetl lada 
amb paraules elogioses per 
les persones que s'anava a 
dist ingir, enumerant-ne eis 
mèrits contrets i 
congratulant-se de poder 
augmentar la «Galeria 
d'Excursionistes I l lustres». 
Al mateix temps el Sr. 
Iglésies era mot iu d'una altra 
dist inció: se l 'anomenava 
Soci d'Honor. 

Després parla mossèn 
Ricard, f i l i de Folgueroles i 
coneixedor de la vida de 
mossèn Cinto. L 'excel lent 
orador procura cenyir-se a 
l'any 1880 i féu una 
cronologia de les act iv i tats 
portades a terme pel poeta 
durant eis dotze mesos de 
l'any. digue que 
l 'homenatjat tenia 35 anys 
quan guanyava en eis Joes 
Florais l 'Englantina, amb la 
poesia «La Barretina», i 
obtenia la dist inció de 
Mestre En Gai Saber. Per 
Mossen Cinto fou l'any 
montserratî, escrivi eis goigs 
de la Verge Bruna i el mestre 
Rodoreda, consoci nostre, 
posa mùsica al «Virolai». Fou 
l'any de la seva anada al 
Canigó, des dels banys La 
Presta, i de les excursions a 

Nuria, Puigmal, Llacs de 
Carançà, Carlît, Llivia, etc. 
Clogué la d i s e r t a d o 
destacant- lo corn a poeta de 
l ' a m i t a t dels Països 
Catalans i acabà recitant uns 
fragments de «La 
Barretina». 

El Sr. Xavier Fort i Bofi l l , 
f i l l del nostre amie 
desaparegut recentment, 
l 'escriptor Eufemia Fort i 
Cogul, parla del mestre 
d ' e x c u r s i n i t e s Josep 
Iglésies, des de la vessant 
de l 'amistat personal, de 
l 'admiració corn a estudios, 
del mestratge dels seus 
ll ibres i del patr iot isme a f lor 
de pell. 

El parlament del Sr. Fort 
fou una exposició 
documentada de pagines 
viscudes prop del Sr. 
Iglésies, per haver-se 
intéressât des de molt jove 
per l'obra literaria de l'home 
que ha publ icat mes de cent 
c inquanta ll ibres ultra 
comptabi l i tzar- l i mes de 
cinc-cents art icles; patr iôt ic 
exercici, en moments molt 
compromesos, quan 
p r e c i a m e n t escriure en 
cátala era un pecat. Segueix 
el Sr. Fort descrivint- lo 
d'exemplar company 
excursionista, millor 
escriptor, recopilador de 
costums, llegendes i 
tradicions i, ú l t imament , 
corn l'home que porta a 
terme les estadist iques de 
veïnatge de tots e i pobles 
de Catalunya, afecció que li 
deu venir de quan va 
contr ibuir a fer la Divisió 
Comarcal. Una vida 
gegantina dedicada a 
Catalunya per mit jà de 
l 'excursionisme integral. El 
conferenciant es va doldre 
de no disposar de mes temps 
i es va disculpar d'haver de 
reduir una vida tan plena 
d ' inquietuds. 

Tôt seguit es procedí al 
l l iurament deis Diplomes 
acreditat ius ¡ es descobriren 
les dues fotografíes. El 
public dempeus va aplaudir 
l largament el descobr iment. 

El Sr. Iglésies va adreçar 
uns mots d'agraïment, amb 
la seva coneguda modestia, 
va fer ressaltar que no era 
mereixedor de semblant 
dist inció, que se n'havia fet 
un gra massa i que ja estava 

bé de tant inflar globus. Va 
cont inuar dient que es 
considerava un 
excursionista com qualsevol 
dels assistents, perô que no 
volia quedar-se per a ell les 
impressions, estudis o 
treballos, que li plaïa 
poder-se comunicar 
mit jançat la l i teratura amb 
el món excursionista i que si 
la seva apor tado era una 
engruna a l'hora d'enlairar 
Catalunya en el camp del 
guiatge muntanyenc, se'n 
sentiría satisfet. Féu una 
admirable apologia del 
paisatge de Catalunya i 
enumera e i mil lors indrets i 
les sèves part icular i tas 
comparatives, demostrant 
que la nostra patria, encara 
que pet i ta, té 
geog rà f i amen t 
representats molts paisatges 
dels nostres veins europeus. 

Fou una delectança 
escoltar-lo tot i que fou 
extens, el public escolta 
molt intéressant les sèves 
explicacions. En alguns 
moments, semblava que 
hom assistia a un curs de 
geografía, encara que no se 
li conegui cap act iv i tat 
docent. 

Acabat el parlament del 
Sr. Iglésies, el poeta Ventura 
Gassol va voler dir igir uns 
mots, pr imerament a 
l 'homenatjat, company 
d'hores glorioses; també a i 
organitzadors de la vetl lada; 
al Sr. Manent, a qui va 
desit jar encerts en el carree, 
i al public assistent, 
manifestant el seu 
agraïment per haver-li ofert 
l 'avinentesa de dialogar. 

Finalment, quan ja eren 
les deu de la nit , el Sr. Oscar 
Ferrer va cloure l'acte amb 
paraules de regraciament. 

Fou una vetl lada molt 
intéressant, on va vibrar en 
tot moment la germam'vola 
inquietud excursionista, 
arrelada en l 'amistat i l 'amor 
al pais. 
M. M. 

5 0 . e adversan del Centre 
Excursionista Aliga 

El diumenge dia 11 de 
maig, el nostre president Sr. 
Lluís Puntís, acompanyat 
d'aquest cronista, va assistir 
a l'acte de l l iurament 

d'ensenyes d'or i d'argent, 
amb qué el Centre 
Excursionista Aliga 
obsequiava tots els seus 
socis que compl ien 25 o 50 
anys d'associats en aquest 
any de l 'efemérides. 

Va obrir l 'acte el Sr. 
Eduard Castro, que féu 
ressaltar la importancia 
d'haver arribat al 
c inquantenar i i el goig que 
tenia de poder presidir 
l 'entitat en semblant 
esdeveniment. Tot seguit va 
parlar el Sr. Jaume Ramón, 
que ostentava la 
representació de la F.E.E.C., 
el qual féu un elogi de 
l 'entitat tant en el camp 
esport iu com a nivell 
d'expansió de la cul tura 
catalana. 

A con t inuado es procedí 
al l l iurament de les ensenyes 
i diplomes, acte que fou molt 
emot iu. Després el Sr. 
Castro, president del C E . 
Aliga, comunica a i 
assistents que en l'acte s'hi 
trobava una representació 
del Centre Excursionista de 
Catalunya i els pregava que 
s'apropessin a la 
presidencia, demanant uns 
mots al sr. Puntís. El Sr. 
Puntís féu l l iurament del 
méritos ll ibre de 
l 'Homenatge del Artistes 
Catalans al Centre amb 
mot iu del Centenari i adrecá 
unes paraules d'agraiment 
per haver estat ¡nvitat a 
l 'acte, i encoratjá a 
prosseguir la tasca que tan 
bons f ru i ts havia donat, per 
al bé de l 'enti tat i de 
Catalunya, mentre feia 
ressaltar l 'encert que varen 
teñir, en fer part icipar la 
joventut al dia del 
renovament de la Flama de 
la Llengua Catalana, acte a 
qué també va assistir el Sr. 
Puntís, que va poder 
constatar l ' inters que per la 
joventut tenía la Junta 
actual , la Junta que a cr i ter i 
del nostre President 
mereíxia un for t 
aplaudiment. 

Finalment h¡ hagué un 
refrigeri que proporciona 
una germanívola 
convivencia, en la qual 
várem apreciar que el món 
excursionista és una famil ia 
molt extensa que viu sota un 
mateix sostre patriótic i 
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Portada circular. Gener-Abril 1980. (Foto Arxiu.) Portada del butlletí. (Autor: Joan Estiarte.) 

^1930 * 

ALMA 
d'afanys, si bé les act iv i tats 
es porten a terme amb 
pluralisme de criteris i des 
de di ferents estatges, 
segurament pel gran sentit 
démocrat ie que tenim de la 
vida. 

Felicitem el C E . Aliga i li 
desitgem Marga vida en prof i t 
de l 'excursionisme nacional. 
M. M. 

Noces d'or del Dinàmic Club 

Amb mot iu d'escaure's 
aquest any el 50 . e Aniversari 
de la f u n d a d o de l 'enti tat 
DINAMIC CLUB, d'Esport i 
Cultura, el nostre président, 
Sr. Lluís Puntís, acompanyat 
d'alguns membres de la 
Junta Directiva, efectuaren 
una visita al seu local social, 
per tal de demostrar-los la 
nostra satisfaccio i alegría 
davant aitai efemérides. 

El Sr. Josep Mariné, 
acompanyat deis seus 
companys de Junta i 
col laboradors del Butl letí 
extraordinari , aíxí com del 
président de la Comissíó 

Organitzadora, va rebre els 
nostres representants en 
una sala d'espiai prou ampia 
per a formar una rotllana 
d'exquisida cordial i tat , 
encetant-se diàlegs 
profitosos per les dues 
ent i tats i eixamplat les 
converses a la si tuació 
actual de l 'excursionisme al 
nostre pais. 

El Sr. Puntis aprof i tà 
l 'avinentesa per oferir al Sr. 
Marine el l l ibre d'Homenatge 
dels Art istes Catalans al 
Centre, amb mot iu del 
nostre Centenari , 
degudament dedicat. Per la 
seva part, el Sr. Marine lliurà 
al nostre President la seva 
Medalla Commemorativa 
dedicada a la nostra ent i ta t . 

Finalment, també se'ls va 
ll iurar alguns exemplars dels 
Sants Barcelonins, i la 
fraterna vetl lada va acabar 
amb un brindis per la 
prosperitat del Dinàmic Club 
i entesa reciproca. 
M. M. 

Aplec 1980 a Santa 

Dinàmic Club 

Margarida de Vinyoles 

Amb Tintent d'aconseguir 
que siguí déclarât 
monument historie i, per 
tant , amb vistes a la seva 
restaurado, el diumenge 25 
de maíg (Pentecosta) es 
torna a reviure el t radic ional 
aplec al santuari de Santa 
Margarida de Vinyoles, amb 
una concurrencia comarcal 
extraordinària, sobretot deis 
pobles d'Alpens, les Llosses 
i Matamala. 

L'accès des d'Alpens havia 
de fer-se a peu, i si es volia 
concórrer a l'aplec amb 
cotxe, podia fer-se des del 
vessant de les Lloses, ja que 
per tractar-se d'aquesta 
diada, aquest cop era 
permès de transi tar amb 
vehicle per la pista part icular 
que s'inicia a la f inca 
propietat de la senyora 
Montserrat Caballé. Pista 
que situa a uns deu minuts 
del santuar i . 

L'acte fou força 
concorregut (el nombre de 
cotxes s'apropava a la 

c inquantena, a part deis 
apleguistes que havien pujat 
caminant) i prop de migdia, 
el rector de Matamala, 
mossén Pere Fradera, oficia 
una missa que fou seguida 
d'una audició de sardanes 
en cassettes. 

Tal com deia Joan Iborra 
(AVUI, 24-5-80) l'aplec 
pretén ser també un 
retrobament deis municipis 
deis dos vessants de Santa 
Margarida. Encara que la rao 
principal, com hem anotat al 
pr incipi , és anar a la 
reconstrucció de Tesglésia, 
avui forca arruinada (la 
coberta és esfondrada, i el 
mateix campanar es troba 
afectat i potser en peril l 
d 'enfonsament). Per aixó se 
sol l ic i tá ajuda crematíst ica i 
de trebal l , mí t jancant unes 
butl letes que hom podía 
emplenar i l l iurar al quiosc 
de l'aplec on se servíen 
begudes i entrepans. 

El grup musical E. Tarrés 
(acordió, bombo i platerets), 
compost de tres músics de 
la Seu d'Urgel l , animas la 
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festa amb balls de l'època. 
Ens complau que es vagin 

récupérant aqüestes 
tradicions, i mes encara si 
serveixen per a esperonar el 
poblé envers la restaurado 
del nostre patr imoni art ist ic. 
D. Aloy 

Estudi de la 
masia: Normalment les 
nostres noticies son < 
conegudes pels nostres 
socis a través de la Circular 
mensual, perô aquesta 
vegada desitgem transcendir 
a «Muntanya» perqué es vegi 
que l 'Estudi és un organisme 
viu. Cal, dones, posar en 
coneixement deis nostres 
consocis l 'Exposició de la 
Masia Catalana que ha 
t ingut lloc a Castellar del 
Vallès, en l 'estatge de la 
Secció Excursionista de 
l 'Ateneu Castellarenc, amb 
la col-laboració de l 'Estudi 
de la Masia, del Centre 
Excursionista de Catalunya, 
en el période compres entre 
les dates del 19 d'abri l al 4 
de maig d'enguany. La gran 
sala de qué disposen els 
nostres amics de Castellar, 
quedà curul la de les 
fotografíes, dibuixos i 
plànols aportats peí fons de 
l 'Estudi. en el catàleg de 
presentació, patrocinat per 
la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, es parla de 
l'Exposició com «les darreres 
mostres de la vida a pages». 
Cal fel ic i tar els 
excursionistes castel larencs 
de l 'entitat germana, 
especialment el seu 
président, Albert Antonel l , i 
molt part icularment el seu 
dir igent Ramón Lunares, per 
l 'encert amb qué ha fet el 
muntatge del material , amb 
l 'additament ornamental 
d'estris i eines del camp, que 
ajudaven a ambientar del tot 
l 'Exposició. En un piafó a 
part hi havia concentrât el 
material relat iu a les masies 
del terme de Castellar del 
Vallès. Ens han promès de 
fornir-nos in fo rmado per al 
nostre Estudi de la Masia. 
Com a cloenda l 'equip de 
treball de l 'Estudi, Vicenç 
Cuso i Casais, Josep Llaudó 
i Majorai, Ramón Pujol i 
Alsina, jun t amb el président 

Programa de la mostra sobre la masia. (Foto Arxiu.) 

LA MASÍA 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
(estudi de la masia catalana) 

BARCELONA 

SECCIÓ EXCURSIONISTA 
DE L'ATENEU CASTELLARENC 

19 D ' A B R I L A L 4 D E M A I G 1 9 8 0 

Festius, de 12 a 2 i de 6 a 8, al local de la S.E.A.C. 

del Centre, Lluís Puntís i 
Pujol efectuaren 
co l lec t ivament una visita a 
l'Exposició. Al vespre del 
mateix dia, i a carree del 
company Josep Llaudó i 
Majorai, es féu una projecció 
de diaposit ives amb 
comentaris i explicacions 
totes ben rebudes i 
celebrades peí nombrós 
public assistent a l'acte. 

Aprof i tem l'ocasió del 
comentan d'una act iv i tat 

recent, per a recordar les 
campanyes anteriors de 
d ivu lgado, i al mateix temps 
sol-licitar la col-laboració 
decidida deis nostres 
est imats consocis 
s impat i tzants amb el trebal l 
que l 'Estudi porta a cap. 

Recordem, dones, que la 
primera mostra pública (un 
cop que per llegat deis 
hereus del patrici Rafael 
Patxot i Jubert, l 'Estudi de 
la Masia retorna al Centre el 

1976) fou l'Exposició 
efectuada al Col legi 
d 'Arqui tectes de Barcelona 
el setembre del 1977, amb 
un exit esclatant, i amb 
repercussió de la Masia 
part icipa a la V Conf rontado 
d 'Arqui tectura Rural, al 
Congrès célébrât a Granada 
pel Conseil d 'Europa. 

L'agost del 1978, i amb 
col-laboració del Centre 
Excursionista del Penedès, 
l 'Estudi munta una bella 
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Can Sampera • Castellar del Vallès. (Foto Arxiu.) 

Masía S. Eulalia de Ronsana. (Foto Arxiu.) 

Exposició a Vilafranca del 
Penedès. 

L'abril de 1979, ¡ 
procedents del nostre Arxiu 
de l 'Estudi, l 'oficina Tècnica 
de Cardedeu munta una 
Exposició, en el seu estatge, 
únicament de dibuixos de . 
masies del Valles Oriental. 

El novembre de 1979, 
nova exposició de l 'Estudi, 
en col- laborado amb la 
Secció Excursionista del 
Centre de Lectura de Reus. 

Hi hagué projecció de 
diaposit ives, conferencia i 
co l loqu i , a carree de Josep 
Llaudó i Majorai. 

D'altra banda, volem 
deixar consignât d'una 
manera especialíssima 
l 'activitat constant i sense 
defallença del membre 
co fundadorde l 'Estudi, el 
nostre admirât i est imât 
amie Lluís Bonet i Garí, 
arqui tecte prestigios. 
Malgrat els seus anys, eli es 

mante sempre en act iu , 
divulgant i donant a conèixer 
a les diverses viles del 
Maresme el seu treball 
científ ic i rigorós. Cal que 
ci tem les seves Exposicions 
de Masies del Maresme: a 
Argentona l'abril del 1978, a 
Vilassar de Dalt l 'abril del 
1979, a Canet de Mar el 
marò del 1980, i al museu 
Municipal de Matará el gener 
del 1980, Exposició 
Homenatge a Rafael Patxot i 
Jubert, visitada 
expressament pels éléments 
de l 'Estudi i pel président del 
Centre, Sr. Lluís Puntis. El 
Sr. Lluís Bonet ¡ Garí va 
donar una interessantissima 
conferencia a la seva 
Exposició al Museu de 
Matará. Del con jun t de les 
diverses Exposicions i 
conferencies se n'edita un 
catàleg de plànols i dibuixos, 
així com de fotografíes seves 
i de col laboradors. Hi ha una 
bona relació deis noms de 
moites masies, al t rament h¡ 
és assenyalat l 'emplaçament 
deis respectius termes 
municipals. També hi f igura 
l'explicació deis di ferents 
grups arqui tectònics 
(vessant d'aigües) ais quals 
són adscrits cada una de les 
masies presentades. És un 
treball magnif ie del nostre 
volgut consoci Lluís Bonet i 
Garí. 
J.L. 

S E M B L A N C E S 

Nemesi Ponsati i Sola: 
El 18 d'abri l darrer va 
deixar-nos per sempre 
aquest est imât i veli consoci. 
En Ponsati era doctor en 
farmacia, i tots els pocs 
Heures que tenia els 
dedicava a la muntanya, a la 
natació i a l 'at let isme. 
Podriem dir d'eli que era un 
enemorat de la muntanya, 
especialment de la comarca 
de la Selva, amb els seus 
cims emboscats, i els 
xaragalls i gorgs que eli 
coneixia tant i tan bé. Quuan 
podia s'escapava cap a la 
Renclusa, o cap UH de Ter. 
El CENTRE sempre trobà 
amb Ponsati una atenció 
generosa, quan n'hi hagué 
nécessitât. Havia estât 

President del Club de 
Natació Barcelona, i la seva 
imatge era molt popular i 
coneguda en els medis 
esport ius, especialment en 
l 'atletisme. En Ponsati era 
un home que mentre la seva 
salut li va permetre, cada dia 
a les set del mati ja era al 
veli estadi de Montjui'c per a 
l 'entrenament dels joves 
enrolats a la secció 
d'at let isme del C.N.B., i 
d'altres clubs també. El seu 
treball fou admirable en tots 
els aspectes, i els seus 
coneixements, es t raduiren 
en la gran quant i ta t de bons 
atletes que eli va fer sortir a 
la palestra. Fou ta lment un 
apòstol de l 'at let isme, i un 
f idei seguidor de totes les 
tasques del CENTRE. 

Pere Gabarró i Garda: 
El diumenge quatre de maig, 
sobtadament per un traidor 
atac de cor, la mort ens 
arrabassava un altre veli 
company. Malgrat haver 
superat ja la vui tantena, 
mantenia ferm l'esperit, el 
cap da r , i les il lusions no 
l'havien pas deixat. El Dr. 
Pere Gabarró, amb els seus 
ullets inquir idors i la seva 
cabellera bianca d'home 
venerable, es feia estimar de 
to thom, perquè era un home 
bo de mena. Es compiala 
molt amb tots els seus 
companys, amb els quals 
sovint sortia d'excursió, o 
compart ia amb ells les 
acampades al Pir ineu. Era 
un muntanyenc conscient, 
metòdic i detal l ista. No li 
passava res per alt. A part 
de la seva estimada fami l ia, 
el seu gran amor era la Pica 
de d'Estats. L'havia pujat 
per tots els cantons. Sempre 
la Pica d'Estats, porta 
aparellat el nom d'En 
Gabarró. 

El Dr. Gabarró era un gran 
patr iota, vinculat de sempre 
amb els Minyors de 
Muntanya, dels quals fou 
cofundador. Passa una colla 
d'anys a l'exili, a Anglaterra, 
exercint la seva professió de 
cirugià. Va estar sempre en 
estret contacte amb dos 
altres grans patr iotes: Dr. 
Trueta i el Dr. Batista i Roca, 
trebal lant tots jun ts per 
Catalunya. 

Al retorn d'Anglaterra (on 
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féu moites excursions i 
escalades del «Alpine Club 
of England») es reincorpora 
al CENTRE (1947) i 
recomençà el romiatge 
¡nterromput el 1936, per 
correr altra vegada ben 
adelerat per les nostres 
serralades. 

Pels que sempre hem 
estât els seus C o m p a n y s , 
una fúgida d'escena tan 
inesperada s'ha fet com un 
cop de massa que ens ha ' 
deixat atuïts. No et podrem 
pas oblidar. Hem seguit 
junts molts camins, hem 
compar t i i molts focs de 
campament, i les mateixes 
i l lusions ens han empès 
sempre muntanya amunt . 
Ara hauràs fet el teu darrer 
c im! Que el bon Déu t 'h i faci 
una bona rebuda! 

E C O L O G I A 

• La Lliga per a la Defensa 
del Patrimoni Naturai 
(DE-PA-NA), ha interposat 
un recurs de reposició en 
contra l 'autorització donada 
pel Ministeri d'Obres 
Publiques per construir un 
aparcament, una escollera 
art i f ic ial i unes insta l lac ions 
de servéis a la Cala Montgó 
prop de l'Escala, a les terres 
gironines. Anter iorment 
DE-PA-NA ja havia impugnat 
aquest projecte quan estava 
a informació pública a la «V 
Jefatura de Costas y 
Puertos» de Catalunya i mes 
tard havia presentat un 
recurs d'alcada davant del 
Ministeri d'Obres Publiques 
quan l 'esmentat projecte va 
èsser autori tzat per Costes i 
Ports. Cal fer notar que la 
Cala Montgó està melosa 
dins el catàleg d'espais 
naturals protegits elaborat 
per la Subsecretaría de Medi 
Ambient del mateix Ministeri 
d'Obres Publiques que ara 
ha autori tzat les obres. 
També l 'esmentada Cala 
està catalogada com a 
paisatge pintoresc pel 
Ministeri de Cultura sense 
que f ins aquests moment la 
delegado d'aquest minister i 
que té cura de Girona hagi 
rebut cap petició 
d'autor i tzació. Cal fer notar 

que en eis traspassos de 
servéis de l 'Administració 
central a la Generalität de 
Catalunya encara no h¡ 
f iguren aquells que fan 
referencia a costes i ports. 

• Actualment ha t ingut 
entrada a les Corts Generáis 
d'Espanya el projecte de 
rati f icació per part 
d'Espanya de la Convenció 
de Ramsar, acord de caire 
internacional que va ésser 
près l'any 1971 a la locali tat 
de Ramsar (Irac). Aquest 
compromis contempla la 
protecció de les zones 
humides mes importants de 
tos els paios que el 
subscr iuen. Malgrat que 
Espanya va enviar uns 
observadors oficiáis a 
Ramsar no va subscriure 
l 'esmantat conveni. Sembla 
ser que hara ho farà, perô la 
Mista anexe amb les zones a 
protegir sota la normativa 
internacional, que son 
presentades per Espanya 
tan sols hi ha Doñana i Las 
Tablas de Daimiel, no 
incloent el Delta de l'Ebre 
que en el projecte MAR 
elaborat per un grup de 
tècnics de di ferents països a 
la Camargue (France) l'any 
1962 cal i f icaven el Delta de 
l'Ebre amb categoría A 
(priori tat urgent de 
protecció) i tampoc inclouen 
altres zones d'alta 
importancia natural del País, 
entre elles podríem 
esmentar Els Aíguamolls de 
l 'Empordà i les Ries Baixes 
Galegues. S'estan reali tzant 
intenses gestions prop deis 
grups par lamentara per tal 
de que siguí esmenada 
Tactual Mista de zones 
Humides protgídes 
presentada per Espanya. 

• Ha estât presentat a 
informaciô pùblica el 
projecte de port esport iu de 
Calella de la Costa 
(Maresme). Diverses ent i tats 
i persones han comparegut 
en l 'expédient amb diverses 
al legacions en contra de 
Tesmentat projecte. Les 
inévitables conseqùències 
négatives que comportar ia la 

construcció d'un port 
esport iu, just i f iquen 
sobradament aquesta 
oposició. La mod i f i cado del 
perfi l l i toral, Testorsió deis 
actuáis corrents marins, la 
pèrdua d ' importants trams 
de platja i Taugment de 
résidus d'hidrocarburs per 
perdues de les 
embarcacions esportives, 
son els principáis motius en 
que esbasen les esmentades 
al legacions. Aquest projecte 
té una manca d'estudis 
seriosos sobre la seva 
incidencia ambiental i 
actualment tan sois existeix 
un informe l l iurat peí De. 
Manuel Rubio del Centre 
d' lnvestigacions Pesqueres 
de Blanes que n'és 
totalment desfavorable. La 
seva t ramitació corre a 
carree actualment de la 
Jefatura de Costas y Puertos 
de Catalunya. 

• En aquests moments 
diverses ent i tats cívíques 
están cercant tota la 
documentado necessaria 
editada internacionalment 
sobre les liéis que regulen el 
comerg d'animals salvatges. 
Un deis motius d'aixó és el 
tráfec de ximpancés que des 
de di ferents punts d'Afr ica 
arriben a Espanya per a 
ésser comercialí tzats de 
cara a exposar-los en f ires o 
com a reclam fotograf ié, en 
qualsevol cas la vida 
d'aquests pr imats és 
al tament malparada peí 
tráete a que se'ls sotmet. 
L'única solució viable per 
acabar amb aquesta situació 
és fer que Espanya 
subscrigui els acords 
internacionals sobre Tabans 
esmentada regulado del 
comerc d'animals salvatges, 
ja que de no fer ho així el 
nostre país seguiría essent 
el centre receptor i d i fusor 
de tota una serie d'espécies 
animáis en peril l d 'ext incíó i 
que son f raudulentament 
capturades en els seus 
palsos d'origen. 

B I B L I O G R A F I A 

CULTURA 

Revista de Valls, n.° 388, 

marc-abri l 1980. Inserta en 
les pagines 58-59-60 i 61 
art icles d' interés 
excursionista promoguts per 
A.A.E.E.M.I . d'aquella 
locali tat. 

Ens referírem al trajéete 
muntanyenc La 
Riba-Mont-ral-Alcover, 
explicat amb detai ls, que cal 
tenir-lo present a Thora de 
voler conéixer aquelles 
contrades poc freqüentades 
pels excursionístes de casa 
nostra; indrets plens de 
balleses naturals que ens 
interessa veure' ls, i mes avui 
que aquelles terres han 
quedat apropades per 
Tautopista. 

Un altre art icle parla 
d'espeleologia ¡ enumera les 
grans cavitats mundials amb 
el detall dels metres de 11 ur 
recorregut i profundi tat . 

En c o m p l i m e n t de l que d isposa l 'ar t íc le 
2 1 de la Llei de Premsa i I m p r e m p t a v igen t , 
d o n e m nota de la compos i c ió de Tactua l 
Jun ta Di rect iva de l Cent re Excurs ion is ta 
de Cata lunya . Pres ident : Lluís Punt ls i 
Pu jo l , V ice-pres iden ts : Hi lar i Sanz i Gonel ¡ 
Eml l l Clvis i A b a d , Tresorer: Joan de 
Ferrater i Casanel les, Comptado r : Nuria 
Mercada l i Madrazo, Sec re tan : Lluís Belv is 
i de l Rio, V ice-secre tár la : Mon ts ió García i 
Garc ia , B ib l i o teca r i : Modest Mont l l eó I 
Espasa, Vocals: Rober t Garr igós i Ruiz, 
Francesc Val ls I B a c h , Josep Pratg inestós i 
Mar lo t t i I A n t o n i Abe l i Bonada . A mes 
f o r m e n par t de la Jun ta Di rect iva to ts els 
p res iden ts de secc ió o de comiss ió . 

Normes de pub l i cac ió de MUNTANYA. 
Els au to rs que vu lgu in pub l i ca r els seus 

t reba l l s a la revista MUNTANYA han de 
t eñ i r p resents aqües tes cond i c i ons : 

Els a r t i c les ca l que s igu in escr i ts 
c o r r e c t a m e n t e n cáta la i mecanogra f ia t s a 
t r i p l e espai en fu lis D in A-4 o f o l i . 

Quan el tex t haura de ser esc r i t en 
d i f e ren t s t i p u s , s ' ind icará de la següent 
manera : subra t l l a t senzi l l (cursiva), 
subra t l l a t dob le (VERSALETA), subra t l l a t 
t r i p le (CAIXA ALTA) i sub ra t l l a t ondu la t 
(negreta) . 

Els mapes , d ibu ixos i g rá f i cs es 
p resen ta ran d ibu i xa ts co r rec tamen t a m b 
t i n ta x inesa sobre paper b lanc o vegeta l . 
Les fo togra f íes en b lanc i negre i 
d iapos i t i ves . d u r a n els peus co r responen ts 
i el n o m de l 'autor , escr i t s en un fu l l a par t . 

La Redacc ió podrá acordar la reduccíó o 
m o d i f i c a d o d 'aque l ls paragrafs en qué la 
manca d 'espa i o la r e i t e r a d o ho fac in 
aconse l lab le . 
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MUNTANYA La pr imera revista de l 'excursionisme cátala 
Subscr iv iu-vos-hi 

BUTLLETA 
DE 
SUBSCRIPCIÓ 

Subscripció 
9 0 0 p e s s e t e s , l'any 
(Sis exemplars) 
Estranger 
1 2 0 0 p e s s e t e s , l'any 

Tallar per on 
indiquen els punts 
i reomplir adequadament 
la butlleta > 

MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

c. Paradis, 10 Barcelona (2 ) 



La pr imera revista de l 'excursionisme català 
Subscr iv iu-vos-hi MUNTANYA 

Nom 

Carrer 

n.° pis Poblado D.P. 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir de l'any amb la quota anual de 900 pessetes 

Cobrament: per banc, segons autorització adjunta O Signatura 

Data 

Banc 1 Caixa 

Carrer 

n.° Poblado D.P. 

Sr. Director 
Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu fer efectiu el rebut anual a la revista, MUNTANYA del Centre Excursionista 
de Catalunya-Club Alpí Cátala corresponent a la subscripció 

a nom de , 

que viu a 

Poblado amb carree al compte corrent o d'estalvi 

a nom de Signatura 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE 
CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 



El primer comerç especialitzat en articles d'esport, armeria i pesca 

B A R C E L O N A • B e r i s t a i n S . A . 
Fernando, 1 i 3 (cantonada a les Rambles) OOO 
Passeig de Gràcia, 94 ( junt a La Pedrera) 
Plaça Virrei Amat, 3 (Guinardó-Horta) — " V 
Creu Cubería, 31 (Hostafrancs) V W\ Y 
Avda. de la Llum, 54-56-58 (Sota Plaça Catalunya) V \ | j / J 

T A R R A G O N A • 
Conde de Rius, 3 



Recordeu només а... С/. Canuda, 26 - Telefons 318 45 00 - 318 44 34 



T.lf fa' m 

Abans de posar-se 
en marxa ni tan 

sols els mes fervents 
gggf partidaris els HI 
concedien mes d'un 

50 % de possibilitats 
d'èxit. 

I Anteriorment cinc 
Wexpedicions havien 

fracassât en Mur intent a 
la cara S.W. de l'Everest. 

Perô aquest cop, finalment 
seria assolit el sostre del 

món per la via mes difícil 
aixô la mes ambicionada. 

E V E R E S T 
E L S U P R E M O D E S A F I O 

«la primera ascensión de la 
cara Sud-oeste» ^ ^ ^ m ^ ^mmm 

p e r 

CHRIS BONINGTON 

Un nou èxit de: 

Un volum 19 x 24 cms. 80 pagines 
a tôt color, nombroses il-lustracions en 
blanc i nègre. P.V.P.: 1.000 pessetes 

EDITORIAL R M 



DÍStribuciÓ: 

Carancà 

L'Expedició 
a l'Annapurna 
( I e r 8000) 
ha estât equipada 
exclusivament amb 
fixacions PETZL 

Puntera PETZL 
Talonera 
Marker 

GIR 
TOTAL 
que facil i ta la marxa 
especialment 
en terreny pia 

NOVETAT 
REFORÇ DE 
PLACA 

IMPOSSIBILITAT 
DE DESCALÇAR-SE 
EN POSINO 
DE PUJADA 
gracies a l'estrep 
que subjecta la 
punta de la bota 

CORRETJA 
DE 
SEGURETAT 

La Fixació 
de muntanya 
q u e o f e r e i x c o m p l e t a 
i n d e p e n d e n c i a e n t r e la p o s i c i ó 
d e p u j a d a i l a d e b a i x a d a 

1 8 6 0 g 
POSSIBILITAT 

D'USAR LES PUNIERES 
I TALONERES 

de la vostra elecció 

NOVETAT 
REGULACIÓ 2 CM. PER 

SOBRE D L'ESTREP 

CUB DE 
CENTRATGE 
de la bota 

FALCA 
ELEVADORA 

LA ROTACIÓ 
DE LA BOTA 
exactament en la punta 
dismlnueix 
considérablement 
la fatiga 

PEGA 
sota la placa 

impedint 
'acumulado de neu 

(frontissa tallada 
en punta 

de diamant) 

GANIVETS PER A GLAG 
- es col-loquen sense cap 

pega complementar ia 
- regulables a totes les ampláries 

d'esquí 
- evita la inseguretat 

deis ganivets 
montats a la placa 

- es treuen sense descalcar-se 
inclús amb guants 

- sltuats ef icacament 
a l'indret del punt d'aplicació 
del pes de l'esquiador 

RETORN 
AUTOMATIC 
DE TESQUI 

CONTRA LA BOTA 
durant les voltes 

i les pujades en escala 
per endarrer iment del peu 

en posició de pujada 

L'ESPÀTULA 
SOBRESURT 
I FACILITA 

LA PROGRESSI Ó 
quan es marca la traga, 

el pes s'aplica 
darrera Tesqui 





Cada di 
a prop, 

OIIX/1 D€ PENSIONS 

"la Caixa" 



m m 

Ara que ve Nadal, en nom 
dels 215.000 socis que constituïm 1 Agrupació Mutua 

us desitgem a tots unes bones testes un any nou 
ben rie de salut i teina. 

Segurament molts ja sou dels nostres^g^i doncs 
participeu en aquesta gran tasca coHeciiva que és l'obra 
que realitzem. També poiser jsLalguns de vosaltres no heu 

pogut trobar el moment de decidir-vos 
i encara esteu al llindar de la nostra Agrupació. Sapigueu que, 

si us trobeu entre els 16 anys fets i els 40 
per complin tots, homes i dones, hi podeu 

entrar HI i beneficiar-vos de les prestacions 
économiques, tan importants i maiisades, que ella us concedeix. 

En qualsevol cas, 
sigui per a tots vosaltres, socis i amies, la nostra 

més cordial feliciiació i el nostre més 
lervorós desig de pau^ç^ 

A G R U P A C I Ó M U T U A 
DEL COMERÇ I DE LA INDÙSTRIA 

Granv ia , 621 - Telèfons 318 18 00 - 318 40 50 Barcelona 



FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* BARCELONA 
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E N 

L ' A L P I N I S M E 

C O M E N 

L E S Q U I 

T A M B É E L S 

P R I M E R S 

ESPORTS 

E D E L W E I S S 

• ELS MILLORS MATERIALS, TANT NACIONALS C O M ESTRANGERS. 

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

• INFORMACIÓ ALPINA. 

• P R O J E C C I O N S D'ALPINISME INTERNACIONAL 

• CICLES I CONFERENCIES S O B R E L'ALPINISME. 

• INFORMACIÓ S O B R E M A S S I S S O S EXTRAEUROPEUS. 

• GUIES, LLIBRES I REVISTES ESPECIALITZADES. 

• INFORMACIÓ I RESERVA DE P L A C E S A TREKKINGS INTERNACIONALS. 
• INFORMACIÓ S O B R E CICLES I C U R S E T S ORGANITZATS PER LES 

ENTITATS EXCURSIONISTES I L'ESCOLA CATALANA D'ALTA MUNTANYA. 

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

T ô t a / ' x ô /' m e s h o trobareu a 

GRAN VIA, 527 

Telèfon 254 83 00 

Barcelona-11 
P A R K I N G 
G R A T U I T 



¿Voleu teñir una casa d'alta muntanya 
on refugiar-vos confortablement? 

A «CAN FRANSO» de Meranges, al cor de la 
Cerdanya i a 19 km de Puigcerdá, h¡ ha una 
masia restaurada, una casa de pagés 
auténtica pero amb to ts els avantatges 
i totes les comoditats d'avui, on poden 
adquirir en régim de comunitat 
de propietaris un deis 10 habi tatges-refugi 
que hi hem constru'it. 

CanFRANSO 
La Cerdanya 

Adreceu-vos a Barcelona TI. 204 96 09 i a 
Meranges «Restaurant Can Borrel l». 


