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Eis nostres trekkings 
Per a molts, el «trekking» correspon a un gust pel tur isme act iu i 

esport i l i , a un desig cada cop més gran d'expansió, d 'autènt ic retroba-
ment amb la natura, a un esti l de vida més simple. Aquest t ipus de 
viatge vol ser un descubr iment profund d'un pais en tots els seus 
di ferents aspectes; historia, poblacions, costums, gents, muntanyes, 
f lora, fauna, etc. 

Els nostres t rekkings no requereixen un alt nivell tècnic. Estan 
dir igi ts pr incipalment a muntanyencs i a persones que sense experien
cia a muntanya mant inguin una bona condicio física. 

Per altre part, en aquests viatges les condicions d'aïl lament i en 
moites oportuni tats de cl ima rigurós, fan que nomes s'hi pugui part i
cipar amb un equipament adient i amb un véritable esper i i d 'aventura. 

PROGRAMA 1981 
Esc r i u re a: 

•mSKCSCSIIKi® 
Gran Via, n.° 1 .075, 7 . e , 1 . a 

B A R C E L O N A - 2 0 

a On hi ha més 
Quantität de 
Qualität 

f u n d a t l 'any 1 9 0 8 

Plaga Un ive rs i t ä t , 7 - Telf . 3 1 7 . 9 1 . 8 6 

P a r k i n g Plaga Cast i l la 

Portal de l 'Ange l , 3 2 - 3 4 - Te ls . 3 1 7 . 9 1 . 8 6 - 3 1 7 . 9 1 . 9 0 

Pa rk i ng SABA - P laça Ca ta l unya 

BARCELONA 



A V U I C O M A H I R . . . 

E S P О R T S 

SEMPRE A L'AVAIMTGUARDA DE LES DARRERES 
NOVETATS delVI ATERÍA LS pera L ESQUÍ DE NEU 
PASSEIG de GRACIA, 93 - TEL. 215 06 74 - BARCELONA-



FREE CLIMBING/ 

borea l 

Bota especial per a ascensions en roca d'extrema dif icul tat en 
calcari , conglomérat i grani t , amb la quai se superen els l imi-
t i ts mes alts en escalada l l iure. 

Sola Misa de goma espec ia l 
d 'excepc iona l adherenc ia 
i f lex ió . 

Tira empe t fada per a 
pro teg i r i re fo rcar 
el t a ló . 

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

Banda de goma de gran 
f lex ib i l i ta t i resis
tenc ia a l 'abrasio. per a 
fac i l i t a r e n c a s t a m e n t s 
sense perdua d 'adherénc ia 

L l igada mo l t baixa 
co rdó e las t i c , que 
pe rmet l 'adaptac ió de 
d i f e ren ts dob lar les 
de m i tges . 

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

Cerc le p ro tec to r 
de l t u r m e l l . 

El tal l i cu rva tu ra or ig ina l de la sola, a m b g ran 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 rmeten una adherenc ia 
ex t raord inar ia . 

M ida amer icana 6 6V2 7 Tlt 8 8'/2 9 9V2 10 10'te 11 11'/2 12 
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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 
realitzat amb l'assesorament 
tècnic de 

MIGUEL ANGEL GALLEGO 

« E L M U R C I A N O » 
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E D I T O R I A L 

UNA NOVA ETAPA DE 

MUNTANYA 

Aquest és el quart número de la revista M U N T A N Y A , que 
arriba a les vostres mans en un nou format i en una nova 
presentado. 

Feia temps que veiem la nécessitât de fer aquest pas que 
ens ha dut a una nova etapa del Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya, iniciat fa mes de cent anys. 

És indiscutible que en cada un deis àmbits en que el 
CENTRE s'ha mogut, ho ha fet sempre amb esperit d'exigència 
i renovació i aixô l'ha portât a ser al llarg deis anys, iniciador i 
impulsor de realitzacions que han résultat utils i profitoses per 
la construcció de Catalunya. 

Per aixô quan hem dit a lea nostra máxima autoritat, que 
també ara volem col-laborar a la construcció del País, ho hem 
dit amb tota la modestia, conscients de les nostres limitacions, 
perô ens hem posât immediatament a continuar la feina. 

I aquesta nova revista és, j a una petita contribució a 
l'acompliment del que és el nostre desig. 

Que cada dia mes les coses catalanes es guanyin l'estima de 
tothom per la seva qualitat d'obra ben feta. 

Anirem millorant la que a nosaltres toca de fer perqué 
M U N T A N Y A , que ara creiem que está al nivell de les bones 
revistes en quant a presentació, mantingui també l'interés deis 
lectors per la qualitat del seu contingut, amplii el seu camp 
d'influència i ens ajudi cada dia a guanyar nous admiradors de 
les muntanyes i mes afeccionats a un excursionisme enriquidor 
de la persona i enfortidor del nostre amor a Catalunya. 

Les paraules de l 'Honorable Président de la Generalitat, 
que aquí ens plau de reproduir, serán el recordatori que ens 
mantindrà en aquest cami d'exigència. 

O B M F, H ALITAT D E C A T A L U N Y A Barcelona, 19 de maig de 1980 

Sr. Lluís Puntis i Pujol 
President del Centre Excursionista 
de Catalunya 
Paradís 10 
BARCELONA - 2 -

Benvolgut President i arrie: 

Us agraeixo la felicitaciô que em vareu trametre en nom del 
Centre Excursionista de Catalunya. 

L'agraeixo molt especiaLnent pel que el Centre ha représen
tât en la historia de la Catalunya moderna, pel que represen
ta i pel que estic segur que representara en el futur. 

Sé que no es paraula vana el que dieu réfèrent a la colabora-
ció que el Centre vol aportar a la construcció del Pais. I 
jo en prec nota pel moment oportû. Moites gracies. 

Cordialjnent vostre, 

Jordi Pujol 
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LA VALL DE RIELLS 
DE MONTSENY I EL SEU 
DESPOBLAMENT 

per Ramon Pujol i Alsina 

Tenia com una certa enyorança 
d'aquesta bella raconada del Montseny 
or iental , ja que feia prop de nou anys 
que no hi havia estât. Aquest lapsus 
tan perl longat, va fer que la meva muller 
i jo ens decidissim a passar-hi una 
quinzena de vacances el ju l io l 
d'enguany. Calia recuperar les visites 
perdudes, i una mica més encara! Era 
el novembre del 1922, quan amb els 
meus volguts companys Josep Majó, i 
Evarist Mora, feia el meu primer ' 
encontre meravellós tot pujant al Turò 
de Morou, i el maig del 1971 amb el 
meu enyorat Pere Gabarre A.C.S., hi feia 
la darrera visita, amb una fal l ida pujada 
al Turò de l'Areny, des de Bimanes. 
Haguérem d'abandonar perquè un 
viarany que coneixiem molt bé, d'altres 
vegades, havia desaparegut to ta lment 
sota la brossa i els esbarzers. 

En aquest période de prop de 
c inquanta anys, he pujat potser una 
dotzena de vegades al Turò de Morou, i 
he travessat tota la vali anant cap a 
Santa Fe, més d'una vintena de cops. 

No cal que us digui que jo sóc un 
enamorat del Montseny, i especialment 
de la vali de Riells. Sempre és bonica. A 
l'hivern per la sol i tud, el si lenci, la l lum 
tan f ina, les ombres llargues i la 
delicadesa dels colors. El gris argentat 
de les soques dels faigs contrastant 
amb el blanc de la neu, que traspua a 
cada passa nostra el coure acumulat 
pel gruix de les tul les caigudes; a la 
primavera els verds tendres dels prats, 
les f lors, l 'aigua baixant enjogassada 
per rierols i torrenteres, els cirerers i les 
pomeres f lor ides, i la fageda encantada. 
De Bimanes a la Font de la Teula, és 

corn si caminéssim sota aigua. Quin 
verd, i quina l lum més especial; a l'estiu 
és un esbojarrament de verdor. Prats, 
boscos, riberes, cingles tot s'enjoia de 
la més diversa gama de verds. Fagedes, 
castanyeredes, pinèdes, son una 
meravella. Alzines, alzines sureres, oms, 
verns, freixes, pollancres, tots 
s'esforcen a fer-se la competència, per 
a veure qui millor s'engalana. Els 
corriols, i els prats de dall son plens de 
f lors, i l 'aigua baixa generosa per les 
rieres; a la tardor tot canvia, to t té un 
altre encis. Els pollancres i els 
castanyers, es carreguen d'or, i els faigs 
van agafant el to del coure, f ins arribar 
gairebé al vermeil . El contrast és 
formidable perquè els camps i els prats, 
es mantenen encara verds. La l lum és 
transparent, diàfana. És com un 
encanteri contemplar a contra l lum els 
castanyers. Son com gegantassos 
coberts amb una tunica d'or. 

Cal que ho digui altra vegada, la vall 
de Riells és excepcional, especialment 
en la seva part superior, on la vegetaciô 
hi és luxuriant, i rieres i rierols us surten 
arreu. Mossèn Pere Ribot, el bon ermità 
de l'Abadia de Sant Mart i , parlant de la 
seva val l , diu:.«és el Montseny total», i 
és ben veri tat. Estic agraït a Mossèn 
Pere, de les moites informaciôns que va 
fornir-me, i que em feren decidir a 
comprovar «in situ» quin era el progrés 
de despoblament d'aquesta xamosa 
vall, iniciat ja pels volts del 1965. 

Consultant les meves l l ibretes 
d'excursiô, hi t robo anotat en una 
passada per Riells el 21-X-51: «He 
conegut Mossèn Pere, és poeta, i és 
dels nostres! En una del 5-1-69, hi anoto 

ja l 'abandonament de les cases de can 
Sac i el Baie, i en una altra del 9-V-71, 
l 'abandonament de can Bernât. Aquesta 
darrera vegada, i en tornar a Riells, i 
comentar amb Mossèn Pere, aquest 
èxode impensat, ell ens hi afegi que a 
can Vallicrosa i a Can Romualdo, també 
havien estât abandonats. Tot plegat 
t r is t iss im! 

Una de les darreres cases 
abandonades, ha estât la bella pagesia 
de can Perearnau, en magnif ica situaciô 
damunt de la riera, i com a respatl ler el 
magnif ie turô de Morou. Fa mal al cor, 
veure un casai tan gran (que jo havia 
contemplât moites vegades en plena 
vida i act iv i tat) amb portes 
esbalandrades, i l ' interior romput i 
saquejat. Aquesta antiga masia queda 
molt a prop d'una pista on poden arribar 
els cotxes, i naturalment tota mena de 
gent. Pobre masia! Clom ja podeu 
suposar, la riera que passa a poca 
distància, i que té malgrat to t 
bell issimes raconades, és el Hoc més 
adient per a deixar-hi papers l lefiscosos, 
plastics, pots de begudes, i tota mena 
de deixalles. Per que la gent est ima tan 
poc la natura, per que son tan porcs? 

Després d'aquest preàmbul, anem per 
feina. La riera de Breda és formada en 
la seva part superior, per dues rieres; la 
que baixa de la Font de la Teula (prop 
de Santa Fe), i de les diverses 
torrenteres del Morou, i la que s'origina 
sota el turô de Mont for t . Prop de la 
primera, hi ha situades les cases de can 
Bimanes, can Sac, el Baie, can Bernât, 
corrals de Perearnau, El Clotet i can 
Perearnau. En la segona, hi ha les cases 
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de can Romualdo, can Vallicrosa, can 
Belluga, can Llop, can Goita, can Breta, 
i el moli del Marlet. Als voltants de 
l'abadia de Sant Mart i , hi ha can 
Montsant, can Pelegri, can Toni, i al 
dessota la gran pagesia de can Joia, i el 
moli de can Joia. En la coma de la riera 
Xica, hi ha les cases de can Roc, 
Corralet de Pelegri, i can Nadeu. En el 
vell cami carreter de Riells a Gualba 
(avui carretera transitable), hi t robarem 
can Joan, can Jaume, can Bielic, ca 
l'Escloper, can Amat, can Pere Llop, 
can Plunes, can Prunes, can Bargit, can 
Cervera i can Berenguer. En el Pla de 
Fogueres (cami de Riells al castell de 
Montsoriu, pel coll Castellar), can 
Fogueres, és al mig del nucl i de la gran 
urbanitzaciô que s'ha fet dalt d'un dels 
millors miradors del Montseny, i de la 
comarca de la Selva f ins al mar. La 
urbanitzaciô ha destruït la bellesa 
original del que havia estât abans el Pla 
de Fogueres, ara creuat per to ts cantons 
per avingudes asfaltades, com si en Hoc 
de trobar-nos al cor del Montseny, 
fôssim a Pedralbes o a Sarrià. Cal 
vetllar, i amb vigilància constant perquè 
un dia no pugui passar una cosa 
semblant a la vall de Riells. Fora 
catastrôf ic! Cal conservar la vall tal com 
és. 

De totes les cases que hem parlât, 
sols les segùents segueixen encara 
ocupades per gent del pais, en règim 
d'explotaciô agricola i/o ramadera. 

Can Joia: A l 'entrada de la vall i a mà 
dreta de la carretera tôt pujant . Casa a 
dos vessants de grans proporcions i amb 
mult iples anexos. És una masia de f inals 
del s. XVIII, perô ha sofert moites 
transformacions. Té uns prats de dall 
magnif ies, bosc d'alzines i pins, bona 
horta i hi cr ien bestiar de tota mena. 

Can Gelpi: Petita masia a dos 
vessants, situada a mig aire d'un serrât, 
darrera de can Joia, i damunt de la riera. 
Tenen un cos suplementar i , per a 
guardar l'herba i aixoplugar les vaques. 
Crien altre bestiar. Conserven un vell 
palier, i conreen una bella horta, en el 
pla al costat de la riera. 

Can Pelegri: Casa bonica a dos 
vessants, i amb afegits. Ha estât molt 
ben restaurada. Encara que els amos 
actuals son gent de c iutat , segueixen 
explotant les terres i cr iant bestiar. 
Prats de dal l , bosc i bona horta. 

Can Nadeu: Casa a dos vessants, i un 
cos suplementar i a un sol vessant. Prats 
i bosc, i també bon boci d 'horta. Crien 
també bestiar. Situaciô magnif ica. 
Conserven els vells paliers. 

Corralet de Pelegri: Casa a dos 
vessants, i amb edif icacions 
suplementàries. És dalt del caréner i en 
el cami que mena cap a la Font Vermella 
i al Morou. Vista magnif ica de tota la 
vall, Breda, Montnegre i el mar. Al 

a ? . 7. ¿ 0 

s * • 

D u e s finestres de cân Loia Riells de Montseny. (R. Pujol.) 

Cân Pelegri en el mateix sot de Riells. Casa restaurada amb molt d'afecte. (R. Pujol.) 

voltant de la casa hi ha unes alzines i 
uns castanyers monumentals. Bona 
pleta per al bestiar. Bones terres de 
conreu. Tenen una bona ramada de xais 
i ovelles. 

Can Bargit: És l 'ûnica masia de la vall 
de forma basil ical, encara que no sigui 
de grans dimensions. Bosc i bona horta. 
Situaciô molt bona enfront del puig de 
Berenguer. També hi ha vells paliers. 
Castanyereda centenària al costat de la 
casa. Molt a la vora, hi ha can Pere 
Llop, i les sèves velles masoveries de 
Les Plunes i Les Prunes. 

Can Bimanes: Masia a dos vessants, 
amb cossos suplementar is. Tenen una 
pista que els uneix amb Santa Fe. 
Aquest cop no em fou possible 
d'anar-hi, perô t inc noticies que la gent 
de Bimanes aguanta. 

Les cases abandonades, son les 
segùents: 

Can Perearnau, El Clotet, Corrals de 
Perearnau, Can Bernât, El Baie, Can 
Sac, Can Vallicrosa, Can Romualdo, i el 
moli d'en Joia, convert i t avui en corral 
de porcs. 

Les cases que han estât 
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Cân Naden en una petita vail, rodeiada de bosc i de sota del turò de Morou. (R. Pujol.) 

Can Perearnau gran pages/a. abandonada fa uns très anys. (R. Pujol.) 

t ransformades, son les segùents: 

Moli d'En Marlet, avui Hostal Marlet. 

Can Montsant, avui Hostal Bel l l loc 

Can Joan, avui hostal Recés. 

Cases restaurades i convert ides en 

segones residències (caps de setmana i 

vacances): 

Can Roc, Can Breta, Can Goita, Can 
Llop, Can Belluga (han arreglat molt bé 
la raconada de la font) , Can Fogueres 
(avui nucl i central de la urbanitzaciô de 
Pla de Fogueres), Can Toni, Can Jaume, 
Can Bielic, Can l'Escloper, Can Amat, 
Can Pere Llop (habitada tôt l'any pels 
seus actuals propietaris), Can Plunes, 
Can Prunes. En gênerai totes les cases 
han estât restaurades amb bon gust, i 
respectant el màxim l 'aspecte original. 

Can Berenguer i Can Cervera estan en 
règim de lloguer, pero no han sofert 
t ransformaciones. 

En total doncs a la vall de Riells (part 
superior) hi queden sols en act iu set 
masies, contra nou de to ta lment 
abandonades, una d'enderrocada (Can 
Gat) i d inou, de les quais la gent pagesa 
ha desaparegut. Reaiment és un balanç 
tr ist issim, i tot aquest daltabaix s'ha 
produit escassament en un période de 
quinze anys. 

Heus aqui un problema terr ib lement 
generalitzat a les comarques de 
muntanya del nostre pais, i que la 
Conselleria d'Agricul tura de la 
Generalität, haurà d'estudiar en 
profundi tat i conscientment per a 
pal l iar en el possible aquest abandö 

massiu de les zones de mit ja i alta 
muntanya, buscant bones solucions per 
a mantenir-hi la bona gent pagesa que 
encara no ha abandonat les terres dels 
seus besavis. S'han de fer tots els 
possibles per a retrobar l 'equil ibri 
dotant de tots els mit jans de 
comunicació i de serveis, les 
innombrables masies que hi ha 
escampades per la nostra geografia 
muntanyenca, per què no desapareguin. 
Arreu cai el caliu humà, a l t rament el 
pais es convert irà o bé en un desert, o 
bé en una jungla impenetrable. Recolzar 
la pagesia, és fer anar endavant el 
nostre pais. Si deixem que la pagesia 
s'enfonsi, les conseqùencies per a 
Catalunya foren funestes. 
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AL COMABONA AMB 
ESQUÍS 

Josep M.a Sala i Albareda 

Pels qui pensen que Tesqui de 
muntanya és sempre una cosa torta i 
apta sols per a muntanyencs molt 
entrenáis, les ratl les que segueixen 
voldrien desment i r aquesta opinio. Com 
en tota act iv i tat de muntanya pot fer-se 
de mes i de menys. Sols es qüest ió 
d'estudiar i t ineraris, per a dir-ho 
d'alguna manera, fets a mida. Una mica 
d' imaginació i amb l 'ajuda de mapes i 
guies no ens será di f íc i l de trobar una 
excursió amb suf ic ient interés i bellesa 
per a omplir una Jornada de goig i 
moderai esforc físic. 

La serra del Cadi nevada, feia temps 
que em temptava i no acabava de 
presentar-se l'ocasió d'anar-hi amb els 
esquís. Per f i , amb els amies J. M. 
Esteve i J. Sola decid i rem de fer-hi una 
anada. 

Corría el mes de maig. La neu era 
abundant per sobre els 2.000 metres i 
la pista que puja a Prats d'Agulló 
semblava ja neta de neu, cosa que ens 
permetria pujar amb cotxe f ins molt a 
prop del refugi i estalviar-nos la Ilarga 
caminada des de Montel la. 

La l lum de la tarda feia lluir 
intensament els prats de la Cerdanya, 
sota d'un cel rabiosament blau. Deixem 
Mart inet i poc després Montel la. Ens 
enf i lem per la pista que per dintre el 
bosc puja cap al refugi C. A. Torras a 
Prats d'Agulló. Cau la tarda. Les canals 
del Cadi, curul l de neu, es vesteixen de 
rosa. Al collet de l 'Home Mort, ens diu 
adéu el sol. Incendiant el cel amb 
rogenques l lums s'amaga darrera les 
llunyanes muntanyes del Pallars. La 
l luna, fora el seu poderos rival, bat el 
pie i s'aixeca per darrera el Puigmal. 

Les primeras neus i el cotxe no passa. 
Esquís i motxil la a l 'esquena i amb un 
quartet l larg som al refugi. Quietud i 

La Serra del Cadi, vista desde Prat d'Aguiló. (Foto J. M. Sala. ) 

si lenci. HI som sols. Obrim, portem la 
clau de la part guardada, i tenim una 
agradable sorpresa. El refugi està net i 
en ordre. Una cosa que hauria de ser 
absolutament normal, no deixa de ser, 
desgraciadament en molts casos, mot iu 
d'elogiosos comentar is. 

Sopem i abans de f icar-nos als sacs, 
sort im al defora. És un mon encantat el 
d'aquesta hora. La lluna i l lumina d'una 
claror biava la neu, i tot està immers en 
una atmosfera irreal. No ens estranyaria 
gens veure dansar goges i gnoms. Per 
no trancar el misteri amb la nostra 
prosaica realitat ens n'anem a dormir. 

Amb la mateixa glòria amb que ahir 
s'amagava darrera el Montsent de 
Pallars, treu el cap per sobre el Pic 

d'Eina, l 'astre rei. La lluna pàl l ida 
d'enveja, s'abaixa i s'amaga cap al 
ponent. 

Amb una motxil la l leugera, sols quatre 
mossos i una mica de roba d'abric, 
comencem la pujada, esquís ais peus, 
cap al Pas deis Gosolans. La neu, dura, 
ens permet un fáci l caminar. S'obren 
les fondalades cap a Bastanist i per 
sobre el Baridà; resplendents de neu, 
les muntanyes f rontereres amb Andorra, 
ens l lancen els seus cants de sirena. 

El pendent es fa dret i les pells no 
aguanten prou bé. Massa conf ia is , no 
hem agafat les ganivetes i ara ens fan 
fal ta. Ens descalcem i esquís a 
l'esquena i picant fort amb les puntes 
de les sabates, enf i lem de dret la 
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Arríbant al cim de Costabona. (Foto J. M. Sala) 

pujada. La perspectiva esbiaixada del 
Cadi, amb les seves dretes canals i les 
grosses comises que les coronen, és 
entusiasmadorament bonica. 

Un úl t im pendent, una mica mésdre t , 
i som ja al Pas dels Gosolans. Per sobre 
la serra Pedragosa, t reu el cap, alt iu i 
feréstec el Pedraforca. Ara, una suau i 
ondulada carena ens portará cap a 
llevant, vers el Comabona. És una 
passejada, que en aquest matí d'aire 
net i t ransparent no té preu. Cap al sud 
l 'arrodonida esquena del Cadi, s'abaixa 
cap al Collell i les vails del Lavansa. Al 
nord, grosses comises pengen sobre les 
canals que vert iginosament s'enfonsen 
cap a les petites valletes que van a morir 
al Segre. 

I arr ibem al c im. Una petita creueta i 
un piló de pedrés. I una panoràmica 
immensa. Del Cotiella, que feréstec ens 
rebia amb vent i neu tan sols fa una 
setmana, a les muntanyes de Nuria 
vigies amatents de les blaves aigües 
mediterrànies, i del Pallars i Andorra a 
les famil iars siluetes del Montseny, St. 
Llorenç i Montserrat, son totes les valls 
i muntanyes que tantes hores de goig 
ens han donat i que, esperem, seguirán 
donant-nos. 

Ajaguts de cara el cel deixem passar 
l 'estona. Reposar, recordar. Respirar la 

pau immensa de la natura. 
Quan la meva primera pujada al 

Comabona, des de Gòsol, corría l'any 
1943 i era en el seu pie la ferotge guerra 
mundia l , en arribar al Collell ens 
topàrem amb una peti ta caravana. Eren 
fugít ius del terror nazi. Fugit ius en 
busca de pau i l l ibertat. Silenciosos i 
esporuguits ens veieren passar. Na ens 
creuàrem ni una paraula. Recordo i 
recordaré sempre la cara de por i 
esperanca, com d'un gos que espera 
una caricia i un mos de pa, d 'un bon 
home amb sabates de carrer, 
espell i fades, abric i una maleta Migada 
amb cordi l ls. Quantes hores de dolor i 
esperanca s'amagaven darrera aquella 
figura? 

Paraules, sempre paraules. 
Promeses, sempre promeses. Podem 
estar segurs que un fet com aquell no 
tornará a produir-se? 

El sol ha recorregut un bon tros en el 
seu carni pel cel. És hora de baixar. 
Adéu al c im i una lliscada suau ens 
acosta al Pas deis Gosolans. Una petita 
ondulació ens obliga a pujar una mica i 
després una diagonal en lleugera 
baixada ens deixa al mateix col i . El 
Pendent desapareix sobtadament cara 
al Nord i al fons, la verda valí de 
Bastanist sembla esperar-nos. 

Enfoquem els esquís cara avall, Dos 
viratges i estem en pie pendent. La neu, 
una bona neu primavera, es deixa 
treballar document i encadenem viratge 
darrera viratge. 

Pot descriure's el plaer d'una baixada 
rápida de cara al pendent? Sentir xiular 
el vent, veure com s'apropen els fondais 
i s'al lunyen les altures, son sensacions 
que cada un de nosaltres captará de 
maneres dist intes. Pero que deixen un 
regust que demanarà repetir 
l 'experiéncia. 

S'acaba la neu. Saltem per sobre les 
primeres clapes d'herba i fem l 'úl t im 
viratge a tocar del refugi. Fora els esquís 
i ens asseiem al pedrís de l 'entrada. Els 
tres tenim un somriure de fé l ic i tât 
in fant i l . No som com una mica infants, 
amb les seves joguines noves? 

Esquís a l 'esquena, deixem Prats 
d'Agulló. El Cadí brilla ¡ntensament, 
sota el sol de migdia i com diu el poeta 
francés Supervielle, paria baix a la neu 
i l 'anima a morir sense sofrir, com fa la 
nuvolada. 

Al costat mateix deis cotxes han f lor i t 
ja els primers crocus. La primavera és 
aquí! 

N.B. L'excursió demana com a màx im un to ta l de 
dues hores a dues hores i m i t ja , de refugi a re fug i . 
Real i tzada peí maig del 1979. 
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MINES DEL PIRINEU 
COSTABONA-ESPINAVELL 
(RIPOLLÈS) 

Eugeni Bareche 

El pie de Costabona, de 2.464 m 
d'alçada, és un contrafort de la cadena 
que cu lmina amb el Canigó, a cavall 
entre Catalunya i Franca, dins de la zona 
axial o antiga de la serrada pir inenca. 
Espinavell (1.250 m) está situât a la valí 
del riu Ritort, que neix a la Collada 
Verda, est r ibado del Costabona. 
L'accès ais jac iments és difícil degut a 
la manca de comunicacions, existint un 
ramal de carretera que arriva a 
Espinavell a través de la de Camprodon 
a Molió, un altre punt de partida pot ser 
Setcases, a 11 km de Camprodon. 
L'aproximació restant cal fer-la a peu 
per camins de muntanya, caminant 
varies hores i ais mesos d'estiu quan ha 
desaparegut la neu que habitualment 
cubreix els jac iments . 

La mina de Fra Joan (2.190 m). Resta 
enclavada a la vertent del Costabona, a 
la valí del Ter, s' inicià l 'explotació a l'any 
1898 abandonant-se pocs anys després 
i actualment s'uti l i tza com a llenyer del 
refugi de muntanya edif icat uns mètres 
mes amunt , l'accès al túnel es troba 
tapiat, essent évident el seu runam. 

Costabona és un jac iment de skarn al 
contacte d'un granit en massís 
circunscr i t i de pedra calcárea (calissa), 
dolomies d'edat cámbr ica, en les zones 
principáis deis skarns están 
const i tuées per grenats-piroxenites, 
t ransformant-se els piroxenos en part o 
en la seva total i tant en f ibres 
d'anfibol i ta. 

Les roques del massís del Costabona 
han sofert in ic ialmente els efectes d'un 
metamorf isme general te rc ian, 
podent-se observar com les calcaries i 
dolomies han recristall i tzat, els 
esquistos han donat neixement ais 
termes entremit jos de corneanes 
calco-magnesiferes, rubeanes i a les 

1835 A -
Cuminal 

micacites. 
El metamorf isme gênerai de l'edat 

herciana comporta la formaciô d'un 
granit homogeni, de grans regulars, 
formats perquarsos, plagioclasa, biotita 
i feldespat, fases metasomàtiques amb 
posterior hidroxilaciô i la formaciô de 
fi lons de quars, podent afegir-se en 
aquesta gènesi del jac iment que aquest 
période aporta diferents fenôments de 
contacte, endoformisme, marmoli tzaciô 
i skarns, desenrotl lant-se aquest sota 
l'efecte del fenomens metasomatics, 
acabant aquesta fase de 
desenrot l lament del skarn amb la 
silif icaciô i l 'hidroxilaciô, per concloure 
f ina lment , tal com s'ha dit abans, 
formant f i lons de quars, al que 

I 
1 Km 

denominar iem una fase endarrerida. 
La mina Turon (1.700 m). Es troba a 

la vali d'Espinavell per sobre del riu 
Ritort i conserva algunes galeries 
secundarles de poca profunditat, aixi 
com un gran runam, mentre que la boca 
principal només pot ser explorada en 
els primers mètres amb dif icultats, 
degut als ensorraments que hi han 
hagut. 

Els gneis mesozonals van ser formats 
pr imerament , transcorregent després 
una granit i tzació regional endarrerida i 
post-tectónica, conjugada amb la fase 
de formaciô de migmati tes i granits. 

L'any 1909 s'explotá la minerali tzació 
del skarn, on es troba la mina; skarn de 
t ipus periferie, és a dir, a distancia del 
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Granit Turón. (Foto Autor.) al te rme de la primera guerra mundia l . 

contacte del granit, en forma de llantia 
o bancada i format en détr iment de les 
dolomies, pel que es pot considerar un 

exoskarn, rie en sulfurs (blenda i 
molibdenita). Es van extraure també 
oxits de ferro i els treballs van migrar-se 

MINERALS 

Actinolita 
Mineral majoritari a I'anfibolita, molt 

abundant al Costabona encara que molt 
barrejats tots amb elements 
monocl inics, es présenta jun t amb 
agrégats f ibrosos en varies tonal i tats 
verdes. 

Adularia 
Agregada a la granatita en molt poca 

proporciô. 

Amiant 
Fibres allargades de color blanc dins 

de les calisses. 

Anf ibol i ta 
Es tracta d'anfiboles actinol i t ics, 

produits de la t ransformaciô dels 
piroxens que solen presentar-se molt 
uratil itzats en forma de prismes 
allargats, blancs, grisos i verds segons 
l 'aportaciô de clorita. 

Blenda 
Masses compactes, estrat i formes, es 

présenta en f i lons-capes de colors 
xocolata i nègre. 

Calcita 
Masses espâtiques blanques, grises 

en forma de marmol , formant rocs 
calcorio-dolomit ics. Molt abundant com 
a mineral accesori ja sigui acompanyant 
0 sustituint a d'altres minerais, 
mesclada de forma encabestrada a la 
f ibra dels anfiboles, també pr ismâtica, 
romboédrica amb exfoliaciô secundaria 
1 lenticular. 

Calcopirita 
Irisada amb el granit en poca 

quanti tat. 

Clinocloro 
Clorita laminar d'origen secundari , 

apareix amb frecuencia als esquistos. 

Clinozoisita 
A les granatites de Fra Joan molt 

manganifera, de color rosa intens, 
reemplaçant al granat. 

Coure gris 
Petites venes a Fra Joan i Turon, gris 

metalic. 

Crisotil 
En capes f ibroses, blanques, grogues 

i blaves a Fra Joan, dins de serpentina. 

Dialaga 
Component de les piroxenites, a 

l lamines verd a verd fosc. 

Epidota 
Es en realitat una pistacita segons 
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demostra l'analisi qu imic , cristalls 
aciculars de verd ciar a verd fose. 

Goethita 
Abundant a Turón, barrejada amb 

oligistes en capes superf ¡ciáis, 
mamelonar, color negre bril lant a mate. 

Grafit 
A les pissarres que envolten els f i lons 

de quars. 

Granats 
Les especies que es traben son 

andrádita i grossularia. Ara bé, a Turan 
es combinen ambdos, així ten im 
grossularia amb 11 % d'andradita i 
andrádita amb un 26 % com a t ipus 
extrems existint nombroses 
combinacions ¡ntermitges segons els 
análisis qu imics efectuats, existint una 
correlació lineal entre el color, que 
oscila d'un roig a un groe, passant abans 
per un rosat térros amb la composic ió 
de les combinacions abans esmentades. 

No obstant els granats ro ig for t 
corresponen a la varietat Hessonita, i 
els que preñen la co lorado, poc usual a 
aquest jac iment , totalment negra son 
andradites, senyalant-se que es 
presenta d' igual manera, i encara mes 
extranyament, la varietat Pirineita. 

Els cristalls son rombododecaedrics 
( 1 , 1, 0) senzills o modif icáis (2, 1, 1) 
acompanyats de quars, calci ta, 
scheelita, clori ta, actinolita i epidota, 
portant inf initat d ' inclusions, sobre tot 
de piroxenos, essent abundants a la 
granatita, la qual está esquerdada per 
nombroses excletxes dibuixant petites, 
microscópiques xarxes conjugades en 
la direcció seguint el sentit de la traga 
mes marcada. 

Idocrasa 
Groc-mel, poca quantitat amb 

molibdenita. 

Limonita 
Apareix en forma d'ocre groe térros, 

f reqüenment associada al quars i oligist. 

Malaquita 
Petites f ibres o taques superficials de 

color verd intens. 

Mispiquel 
A les pissarres a m peí ¡tiques, petites 

masses amb cares de cr is ta l l i tzació 
aparegent alterades les zones 
exposades a l'exterior. 

Molibdenita 
Es presenta en petits cristalls, sois o 

agrégats en rasasses, també vetes, 
normalment associada a granatita amb 
scheelita i pirolusita i ocasionalment 
sobre idocrasa o piroxenita. 

Molibdita 
Producte de l'alteració de la 

molibdenita en condicions de color groe 
térros vermellós sobre o a l'entorn de la 
molibdenita. 

Moscovita 
Irregular disposició en el jac iment , 

petites l lámines blanc grisenques. 

Oligist 
Massiu, laminar, cavemos, associât a 

l imonita, negre a térros vermellós, 
abundant, també amb goethita. 

Pennina 
Talcoclorita. És abundant a la diabasa 

¡ esquistos cr is ta l l ins amb color verd 
blavós. 

Pirita 
Es poden recoll ir petits cristal ls de un 

quart de cent imètre d'arista; massiva 
en serpentina a Fra Joan. 

Pirolusita 
Mineral accesori a tot el jac iment , 

apareix en petites cavitats dendritas 
sobre les dolomies. 

Pirrotina 
En petites quanti tats a Turón, 

massiva en vetes. 

Powellita 
Fréquent en les molibdenites que no 

están implantades a la granatita; 
blanca, grissa, nacrejada, sustituint 
total o parcialment els cristalls de 
molibdenita. 

En forma d'ocre ais cantos deis petits 
f i lonets. La scheelita amb mol ibdeno 
poden ser combinacions de powellita 
amb scheelita. Faci lment detectaple 
amb l lum ultravioleta. 

Quars 
A Fra Joan, pr inc ipalment cristalls 

hialins de desentral lament en prismes 
acabats amb zones de creixement 
succesiu, nombrosos f i lons massius a 
tota la zona. 

Scheelita 
Espècie citada per vegada a 

Catalunya. 
Octaèdres cuadràtics amb fase 

hemièdr ique sobre alguns petits 
cristalls en geodes. També incrustada a 
la granatita acompanyada de blenda o/i 
mol ibdenita, insertada al quars, color 
ver quasi sempre, contrar iament al que 
succeeix amb la que acompanya a la 
granatita que és blanca. 

Encara que no tant abundant com a 
Turón, apareix també a Fra Joan en els 
conglomérats de quars desenvolupats a 
les parets de f i ló de les piroxenites, al 
contacte de la dolomita es traben les 
plaques de scheelita que engloban 
minuseuls cristal ls de granats. 

Potser reconeguda amb ajuda de la 
l lum ultravioleta d'ona curta de 1.800 a 
3.000 Amgstrongs presentant-se dos 
t ipus: 

1 . - Amb co lorado blanc-crema a 
f luorescencia blanca blavosa, de 
densitat 6,14 per med ido hidrostática. 

2 . - Amb co lorado verd blavosa t intat 
de f luorescencia groe palla, de densitat 
6,04 per igual med ido . 

Aixó és degut, segons comprabació 
química a la presencia a aquesta 
darrera, de mol ibdeno en apreciaple 
quantitat, segurament sota la forma de 
MO. Un altra rao adduir-se relacionant 
la quantitat de molibdeno sota la forma 
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Molibdenita Juron.(Foto Autor.) 

Escombrera cercan minerals. (Foto Autor.) 

isomórf ica, powell i ta-scheelita. 
Es frequent trobar cristalls en la part 

central del segón t ipus de scheelita ¡ a 
tot I'entorn del pr imer t ipus, aixi com 
combinacions intermitges d 'ambdos 
t ipus, depenent de la concent rado 
molibdeno-powell i ta aportada. 

Generalment son nombroses les 
afloracions, trobant-se el mineral molt 
disséminât i extés, pero no es donen 

concentracions importants, la quai cosa 
ha frenat f ins el moment la possible 
explotado, existin d'ençà de 1955 una 
reserva per part de l'Estat Espanyol. 

Serpentina 
Antigorita. Compacta transparent a 

les vores, de color verd poma a verd 
fose podent-se trobar la varietat noble 
en c o m b i n a d o amb alts percentatges 

de calissa, tons blavosos, vermellosos i 
nègres. Will iansita, varietat de 
serpentina, es présent a Fra Joan amb 
color verd ciar. 

Siderita 
Trasses semi-cristal l ines a Turon. 

Tremolita 
Ais voltans de Fra Joan en contacte 

amb petits bancs calcaries. 
Encara que s'han citât minerais de 

bismut (bismut nadiu, bismutina) no 
han pogut ser recollits corn els minerais 
anteriorment esmentats, potser per 
trabarse a la part obstruida de la galeria 
a Turon o per la de fo rmado del runam 
de Fra Joan, malgrat aixô, tenint présent 
l 'abundància de la minerali tzació deis 
skarns en sulfurs i les trasses de 
f rac tu rado d'aquells, cal suposar corn a 
possible i certa a seva existencia. 

Bibliografía: 
G. GUITART - P. Laffite. Les Calcaires 
métamorphiques et les skarns du pic 
Costabona. 
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LA COVA DEL SERRAT 
DEL VENT 
(Tavertet, Osona) 
Introducció a l'estudi d'un sistema càrstic 
en roques gresoses 

per Josep M.a Cervello 
Antoni Freixes 
Jordi Icari 

INTRODUCCIÓ 

Antécédents 
Amb aquesta nota de carácter 

prel iminar no volem sino faci l i tar una 
visió de con jun t d 'un important 
fenomeni la Cova del Serrât del Vent, 
descoberta el passât mes d'agost de 
1979 pels habi tants del munic ip i de 
Tavertet (Osona-Serra del Collsacabra). 
Ja ant igament conegut existía 
l 'anomenat «Forat del Vent», el quai 
consti tuía una peti ta esquerda per la 
que sortia aire, amb mes o menys 
intensítat segons les époques de l'any. 
Va ser precisament com a conseqüéncia 
d'uns treballs per a millorar el 
subministre d'aigua a la pob lado de 
Tavertet que es va desobstruir 
l 'esmentada escletxa i aíxí es va assolir 
un laminador, no excessivament gran, 
però sí penetrable, que va permetre 
def in i t ivament l 'exploracíó de la Cova 
del Serrât del Vent, de 3.216 m de 
recorregut i 175 m de desnívell entre 
les dues boques. Posteríorment, van ser 
els membres del Grup d' lnvestígacions 
Espeleològiques de Granollers de 
l'A.E.G., els qui van començar 
l 'exploració i van realitzar la topografía 
de la cova. Mes tard es van incorporar 
membres de l'Espeleo Club de la U.E.S. 

i de l 'Equip de Recerques 
Espeleològiques del C.E.C., els quais 
porten desde fa temps un treball en 
equip, investigant el desenvolupament 
del carst en roques détr i t iques i d 'una 
manera especial, dins l'àrea de Sant 
Llorenç del Munt-Serra de l'Obac (Carst 
Expérimental de Rellinars). 

Aquesta nota cons t i tuée s implement 
la publ icació dels primers résultats del 
conjunt de trebal ls que s'estan portant 
a terme a l'àrea de Tavertet, amb 
l 'objectiu de conèixer la geologia de la 
zona i el seu paper en el 
desenvolupament del carst. 

L'interès del fenomen espeleològic és 
divers, amb la part icular i tat que es 
desenvolupa en gresos i que cons t i tuée 
una de les cavitats mes grans del mon 
en aquest t ipus de roca; segons l'Atlas 
de Grans Cavitats és la cavitat de mes 
llarg recorregut mundial en aquest t ipus 
de roca amb 3.216 m, i la de mes 
fonderia d'Europa amb 175 m. A mes, 
la Cova del Serrât del Vent és, en 
aquests moments, la segona cavitat en 
recorregut de Catalunya, després de la 
Cova de Cuberes. 

Un aspecte essencial del trebal l 
iniciat és que intenta caracter i tzar la 
dinamica actual del sistema càrst ic, del 
quai la cova i el seu riu subterrani en 

son l 'élément mes important . De 
moment, s'han contrôlât el cabals a la 
Font del Gorgàs (ressorgència del 
sistema càrstic) i també en els torrents 
on es situen les perdues, especialment 
al torrent de l 'Abeurador. Les 
caractér ist iques hidroquimiques son 
també estudiades de cara a comprovar 
el comportament de les aiguës al l larg 
del recorregut subterrani , i en especial, 
per conèixer la seva capacitat de 
dissolució. 

Objectius i metodologia 
El pia de t rebal l que ens vam plantejar 

en iniciar aquesta i n v e s t i g a c i , el 
podem concretar en els segùents punts: 

a) Com a treball de base, realitzar la 
cartografia geològica a escala 1:10.000, 
aixi com un mapa geomorfologie 
con juntament amb la fotogeologia de 
l'àrea. 

b) Realitzar séries estrat igràf iques 
amb l 'object iu de caracteri tzar 
petrològicament i sedimentològica la 
uni tat l i tològica on es troba la Cova del 
Serrât del Vent: el Gres de Folgueroles. 

c) Estudiar, com ja hem di t , la 
d inàmica actual del Carst i els seus 
processus i mécanismes com 
aproximació actual ista al seu 
coneixement. En def in i t iva, conèixer les 
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Mapa geologie de l'area estudiada amb la situado de les bosques de la cavitai (Foto Autor.) 
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dades i paramètres de la hidrogeologia 
del carst, els cabals i les 
caractérist iques f is icoquimiques de les 
sèves aiguës. Els aspectes relatius a 
aquest darrer apartat son en curs de 
realitzaciô. 

SITUACIÔ GEOGRÀFICA I GEOLÙGICA 
La Serra del Collsacabra es localitza a 

l 'extrem NE de la comarca d'Osona, 
enlairada damunt la Plana i amb una 
f isonomia propia i molt peculiar. Les 
di ferents litologies que s'hi t roben i la 
seva al ternança (corn ja estudiarem mes 
endavant) li han donat un relleu mes o 
menys tabular basculât cap el NO i 
esglaonat en cingleres tallades a pic i 
en replans on se situa la insta l lac iô 
humana dispersa caracterîst ica de la 
serralada. La di ferent textura dels 
materials sedimentaris fa que l'acciô del 
modelât, ja de per si espectacular, ho 
esdevingui encara mes pels seus 
di ferents cromatismes. 

Encara que morfolôgicament és part 
de la Serralada Transversal, que uneix 
el Pirineu amb les serres Prelitorals, 
geolôgicament el Collsacabra pertany a 
la conca terciàr ia anomenada Depressiô 
Central Catalana (Depressiô de l'Ebre), 
de la quai consti tueix el seu marge 

nord-oriental. La seva estrat igraf ia està 
formada per materials cont inentals i 
marins de l'Eocè inferior i mig. Es t racta 
de gresos i conglomérats, caleàries 
nummulí t iques, margues i gresos, que 
formen un seguit d 'uni tats 
l i tostrat igràf iques que ja estudiarem 
mes endavant i que están co l locades 
damunt d 'una litologia antiga formada 
per granits i per cobertera paleozoica 
de pissarres si lúr iques, que formen el 
Massís de Les Guilleries, al Sud dels 
cingles de l'Avene i del Far, que forma 
part com el Montseny, de la Serralada 
Prelitoral Catalana. 

Tota la Serralada Transversal està 
afectada per una tectónica de distensió 
mio-pl iocena que produeix falles de 
direcció NO-SE (com la de Sant Joan de 
Fàbregues que enfonsa el sector de 
Rupit) que son les responsables de la 
formació d'uns blocs d i ferenciá is i del 
seu enlairament o enfonsament. En 
relació amb aixó tenim que tota aquesta 
regió ha estât h istór icament una zona 
sísmica important (l'any 1472 la vila 
d'Amer fou tota lment destruida per un 
terratrèmol). Al mateix temps, 
res t ruc tura de falles que enfonsa el 
bloc d'Olot, és la que ha estât aprof i tada 
durant el Quaternari per a l 'erupció de 

magmes basàltics que han donat lloc a 
la regió volcánica d'Olot. 

La zona concreta on es desenvolupa 
la cova del Serrât del Vent, i per tant 
objecte del nostre estudi , está 
localitzada al Nord del poblé de 
Tavertet, si tuât aquest en un replà 
damunt la cinglera que l imita el Nord 
de la Valí del Ter a l'alçada del poblé de 
Sant Roma de Sau, avui negat per les 
aigües del pantà de Sau. Les máximes 
altures del sector son el Puig de Cortils 
(1.199 m) i el Padró (1.197 m) que 
dominen cap a l'Est la valí de Rupit. 

FACTORS I ELEMENTS 
RESPONSABLES DEL CARST 

L'estudi d'una cavitat com la Cova 
del Serrât del Vent, només podía fer-se 
des de l 'óptica de la comprensió global 
de tot el sistema càrstic de la qual ella 
forma part ¡ que const i tueix una uni tat 
de drenatge organitzada a partir d'uns 
condícíonants concrets i específ ics. 

Es t racta dones de veure quins son 
aquests éléments responsables del 
carst i quín control exerceixen díns de 
resquema hidrogeolôgic que exposarem 
mes endavant. Aquests éléments son 
diversos ¡ en di ferent ordre de 
jerarquies. 
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Alqat general idealitzat de la cova projectat sobre un pla. Desenvolupament de les galeries superiors en la unitat gres de 
Folgueroles i de la galeria inferior en el contacte d'aquesta unitat amb les margues de coll de la Malta Infrajacents. (Foto 
Autor.) 

Font de Gorgòs Torrent de la Cou Sont Cornell Torrent de la Vena Torrent de I'Abaurador 

F Gres de Folgueroles 

F. Morgues del Coll de Molla 
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La causa pr imera, evidentment, son 
les precipi tacions, el c l ima en general i 
un seguit d 'éléments lligats a el i , que 
en incidir damunt un substráete 
litologie concret afectat per unes 
estructures peculiars organitza un 
drenatge superf ic ial i subterrani , 
provocant un modelât i unes formes 
concretes que determinen a la vegada 
uns nous condic ionants de t ipus 
mecànic. 

Aquests éléments: cl ima, l itologia, 
estructura, geomorfologia i condicions 
mécaniques, serán, a grans f rets, els 
que controlaran la intensi tat i el 
potencial de la carst i f icació i conf iguren 
el sistema càrst ic. 
El clima 

L'acostament a la realitat c l imàt ica 
és important des del punt de vista del 
coneixement i func ionament actual del 
sistema càrst ic i aquest ens forneix de 
dades que, treballades a part ir d'una 
perspectiva actual ista, ens orienten 
sobre l'evolució de la carst i f icació en el 
temps. 

Ens interessa emmarcar el Clima 
qual i tat ivament i quant i f icar un 
paramètre fonamental per a la capac i ta i 
de carst i f icació: les precipi tacions. 
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Un élément ll igat al c l ima és la 
vegetació i la conséquent formació de 
sois, i aquests son dos factors 
importants dins les conques de recepció 
ja que actúen com a controls de 
l 'escorrentia, de l 'evapo-transpiració i 
de la velocitat d ' inf i l t ració. 

El t ipus de cl ima es pot def inir com 
Mediterrani de muntanya alta, amb una 
ampl i tud térmica d'uns 17°. L'index 
pluviométrie és élevât peí damunt deis 
1.000 mm, les pluges per tant son 
abundants, sobretot a l 'estiu i amb un 
mínim a l 'hivern. Les tempestes 
estiuenques donen un carácter 
torrencial a la xarxa hidrográf ica. Son 
pluges de convecció per elevació de 
l'aire caldejat en contrast amb les capes 
fredes a la zona superior i amb la 
conséquent formació de núvols. La 
disminució de les pluges peí Juliol és 
un fet que reflecteix la inf luencia 
mediterrània. Les precipi tacions 
nevoses son f réquents i irregulars. El 
période d' innivació és cur t ja que les 
alcades del Collsacabra no sobrepassen 
els 1.300 m. Les glaçades son f réquents 
durant tôt l 'hivern. 

El fet de const i tu i r la Serralada 
Transversal un eix humit que s'uneix al 

del Pirineu pel Ripollés i la Garrotxa, i el 
carácter tempestuós de bona part de 
les precipi tacions que ocasiona un 
funcionament torrencial de la xarxa 
hidrográf ica, serán les dades mes 
importants lligades a la carst i f icació que 
haurem de retenir. 

En aqüestes condicions cl imat iques, 
la vegetació és esponerosa i ocupa, 
excepte les cingleres, tota la topografia 
amb boscos de carácter submediterrani 
amb rouredes a les parts mes baixes, 
que alternen amb alzinar muntanyenc 
ais vessants assolellats, i amb fagedes 
a les parts mes elevades. Es t racta, 
dones, d 'un t ipie estatge muntanyenc 
de caducifol is en el quai coexisteixen 
caractérist iques at lant iques amb 
mediterrànies, donant com a résultat 
un paisatge nemoral amb senyals de 
meridional i tat. 

Els sois caractér isées, lligats al 
substráete gresos calcari son la terra 
fosca i la rendzina que comprenen 
horitzons argilosos i d 'humus càlcic de 
gran fér t i l i ta t i amb capac i ta i d'alteració 
de la química de l'aigua que els 
traspassa. El seu desenvolupament 
damunt dels gresos és important de 
cara a l ' impluvi mes superf ic ial . 
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La Litologia 

Gran unitats litostratigràfiques 
A l'àrea estudiada, damunt del 

basament preterciar i , t robem els termes 
mes baixos (mes antics) de la successió 
terciaria, concretament eocena, 
estudiada per REGUANT (1967) i GICH 
(1972), els quais van def in i r unes 
uni tats segons uns cr i ter is de t ipus 
l i tostrat igràf ic. 

Les unitats representades als voltants 
de Tavertet daten de l'Eocè inferior i 
mig, i están clarament discordants 
damunt les pissarres paleozoiques 
infrajacents. Aqüestes unitats son, de 
mes moderna a mes ant iga, les 
següents: 

Gres de Folgueroles (Biarri tzià, Eocè 
mig) 

Marges de Coll de Malla (Biarri tzià, 
Eocè mig) 

Calcaría de Tavertet (Lutecià, Eocè 
inferior) 

Conglomérats i gresos vermeils de les 
Guilleries (Cuisià i l lerdià, Eocè inferior). 

Conglomérats i gresos vermeils de les 
Guilleries (Cuisià i l lerdià, Eocè inferior). 

Gres de Folgueroles 
És la uni tat on es desenvolupa la Cova 

del Serrât del Vent. De color grogós amb 
variabi l i tat vert ical de volum de gra, des 
de sorres f ines f ins a rudites (sorres 
molt grolleres o microconglomerats). 
Esta format per grans si l ic iclàst ics 
(especialment quars) i components 
esquelètics ( foramini fers, corcolles...) 
c imenta is per carbonat càlcic. La 
glauconita és abundant i dona a la roca 
una tonal i tat verdosa. 

Caractérist iques importants son la 
composició carbonatada, especialment 
d 'un nivell bastant basai dins la 
fo rmado , que pràct icament és una 
calcaría i que ha estât carst i f icat 
intensament, i l 'alternança de capes 
gresoses i lut í t iques i les transícions 
vert icals de volum de gra es troben en 
aquesta uni tat ; fets que teñen gran 
importancia en la dissolució i 
l 'excavació cárst ica. 

És una roca molt compacta, amb 
estructures sedimentarles 
espectaculars. Els nivells mes grollers 
destaquen sobre els mes lutí t ics i 
formen cingles esglaonats que 
const i tueixen les parts mes elevades del 
massís. La seva potencia mit jana és 
d'uns 50 m., cap al NE passa 
lateralment al Gres de Barcons i cap el 
Sud al Gres de Centelles. 

Margues de Coll de Malla 
Margues de color gris-blavós amb 

abundants fôssils marins (equínids, 
bivalvs, gasterópods...) i nivells amb 
abundants foramini fers (Alveolina...). 
Atesa la seva textura, forma replans 
damunt la cinglera de Tavertet que son 
on s ' insta l la l 'ocupació humana (poblé 

de Tavertet, masies, camps de 
conreu...) . 

A les margues própíament dites 
s' intercalen abundants nivells mes o 
menys prims de gres a les zones baixes 
i mes potents cap el sostre, formant 
variacions transicionals de volum de 
gra, des d'argiles i l l ims f ins a sorres 
f ines i mitges. Com veurem mes 
endavant, aquesta uni tat és important 
com a nivell de base del Gres de 
Folgueroles. 

Té una potencia, a Tavertet, d'uns 
100 m. 

Calcarla de Tavertet 

Molt fossilífera Nummulites, 
bivalvs...) de color gris. Forma la part 
superior del cingle de Tavertet. És molt 
arenosa, especialment a la part inferior 
on té un contacte molt gradual amb la 
unitat vermella que té a sota. La uni tat 
s'atascona cap el SO f ins a 
desaparèixer. 

A la zona de Tavertet té una potencia 
d'uns 120 m. 

Conglomérats i Gresos Vermeils de les 
Guilleries 

Destaquen peí seu color vermeil . 
Afloren tot al l larg de la Valí de Sant 
Roma de Sau, damunt del pantà, on 
formen la base de la cinglera de 
Tavertet. Es t racta de conglomérats, 
gresos grollers i lut ires. 

La composició deis códols: quars, 
pissarra, calcàries, granit i l idita, ens 
diu que son materials procedents de la 
Serralada Prelitoral. Son sédiments de 
carácter cont inenta l . 

La seva potencia mit ja és d'uns 20 m. 

Unitats carstificades 

Des del punt de vista de la 
carst i f icació tres son les unitats que 
teñen interés: el Gres de Folgueroles, 
les Margues de Coll de Malla i la Calcaría 
de Tavertet. Aquesta darrera era la mes 
estudiada des del punt de vista 
espeleológic ja que des de feia temps 
es coneixia l 'existència de coves en 
aquesta formació l í tostratigrafíca. Aíxí, 
LLOPIS LLADÓ (1953) estudia la cova 
de Les Tunes a la riba esquerra del Ter, 
A. MONTSERRAT i D. Pl (1974) el Carst 
del Turó de Terrades a l'altra banda del 
pantà de Sau, i altres coves com la Bora 
Fosca eren conegudes. 

Les unitats co l locades damunt les 
calcàries (les margues i els gresos) eren 
considerades «impermeables» i per tant 
estèrils a la carst i f icació. La descoberta 
de la cova del Serrât del Vent i els 
posteriors treballs geolôgics realitzats 
venen a demostrar tot el contrar i , sent 
ara la unitat gresosa superior la que 
presenta mes interés espeleológic de 
l'àrea, alhora que cons t i tuée un Hoc 
privilégiât per a l 'estudi de la 
carst i f icació en roques détr i t iques. 

Les Margues de Coll de Malla 
representen un nivell de base local al 
drenatge subterrani pero presenten 
alguns fenômens dignes de ser 
comentats. En primer Hoc els 300 m 
iniciáis de la cova (Boca inferior) están 
excavats en el contacte gres-margues, 
sembla segons d'una manera 
essencialment mecánica. 

Aiguës avall de la Font del Gorgàs, 
ressorgència del sistema càrst ic, el 
torrent de Tavertet té unes perdues en 
les margues que const i tueixen el seu 
talweg. No sabem si s ' incorporen a una 
c i rcu lado cárst ica estructurada a partir 
d'algun deis nivells gresosos intercalais 
a les lut i tes i en pr incipi amb capacítat 
de carst i f icar-se, o bé senzíl lament es 
t racta d'una c i rcu lado d'aigües 
subàlvees dins deis sédiments del 
mateix torrent. 

Els éléments estructuráis 

Distingirem dos t ipus di ferenciáis 
d'elements estructuráis: 

la disposició es t r a t i g ra f í a i 
L 'estructura tectón ica. 

Disposició estratigrafía 

Ja hem dit que la Serralada té un 
relleu mes o menys tabular que 
s'enfonsa cap el NO. Aquesta orografía 
és deguda a l 'estratíf icació. Els estrats 
cabussen cap el NO amb una inc l inado 
de 10° a 15°, i aquesta disposició és la 
responsable que el drenatge subterrani , 
i per tan t la cova, segueixi mes o menys 
aquesta dírecció a favor deis estrats. 

Estructures tectoniques 
Se n'observen de dos t ipus: 
La falla de Sant Joan de Fàbregues i 
el sistema de diaclasat. 
La primera, és una falla normal d'uns 

300 m de sait, que enfonsa el bloc de 
Rupit al NE i E de Tavertet. Pertany a 
tot una famil ia de fractures de dírecció 
NO-SE que indívidual i tzen la Serralada 
Transversal i que van ser provocades en 
una fase de dístensíó, amb formació 
d ' importants fosses d'ensorrament 
assocíades a l'aparicíó durant el 
Quaternarí del volcanisme d'Olot. 
Aquesta falla fa de límít a la zona 
cárstica peí NE i l'Est, i podría ser que 
hagués jugat un paper important en 
l'evolucíó cárstica si hagués estât 
funcional contemporàniament a la 
carst i f icació, ja que l 'enlairament del 
bloc hauria ocasíonat un gradient que 
revertiría en l 'augment de potencial i tat 
cárst ica. 

El diaclasat ha jugat, sense cap mena 
de dubte, un paper decísíu en la 
¡nstal lació del sistema càrst ic que ha 
anat aprof i tant aqüestes discont inuï tats 
per a organitzar el seu drenatge. El 
sistema fonamental de diaclasítzacíó 
consta de dues famílíes amb direccions 
ortogonals N-S i E-O. La xarxa 
superf icial aprof i ta aqüestes direccions 
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Font de Gorgàs. Resorgència del sistema càrstic. (Foto Autor.) 
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d'anisotropia per a establir-se. Les 
perdues es si túen en punts 
d 'encreuament d'aquestes diàclasis, i 
un cop sota terra les galeries de la cova 
segueixen bastant r igidament les 
direccions N-S i E-0 marcades per la 
f rac tu rado (com és prou visible a la 
topografia). 

Veiem, dones, com els elements 
estructuráis son els que marquen les 
linies mestres del drenatge subterrani 
polari tzant les aiguës cap el NO, seguint 
el cabussament dels estrats i adaptant 
el seu recorregut, ¡nf i l tracions, 
aportacions i co l lector , a la xarxa de 
fractures o diàclasis amb direccions 
molt def inides encara que en algún punt 
es pot observar l 'existència d'altres 
direccions mes o menys bisectr ius a les 
anteriors. 
Geomorfologia 

Dins d'aquest apartat ens interessa 
considerar dos aspectes importants: el 
nivell de base general, const i tuï t pel riu 
Ter, i la xarxa hidrográfica torrencial . 

El nivell de base general de tot el 
massis està const i tuï t pel riu Ter que 
l imita l'area pel Sud, for tament 
encaixat, formant la Val de Sant Roma 
de Sau, avui sota les aigües de 
l 'embassament de Sau. Després 
d'abandonar la seva trajectòr ia cap el 

Sud que porta f ins arribar a La Plana de 
Vic, passa a teñir un recorregut cap a 
l'Est, separant els massissos del 
Collsacabra i Les Guilleries i dir igintse 
cap a les planes de La Selva i el Girones. 
La presa de Sau es troba a 400 m. s. n. 
m., 470 m per sota del poblé de 
Tavertet. 

Quant a les parts mes elevades del 
massís, teñen un t ipus de xarxa 
hidrográfica de carácter torrencial que 
drena les aigües cap el Sud encaixada 
en els gresos i mes avall en les margues. 
Quan arriben a la cinglera formada per 
les calcáries, i a centenars de metres 
encara del seu nivell de base, resolen la 
qüest ió precipi tant-se en cascada 
formant saltants d'aigua com la Cua de 
Cavall i d'altres. 

La direcció cap el Sud del drenatge 
superf icial és contraria a la direcció de 
cabussament deis estrats. Es t racta 
d'una circulació obseqüent. La 
circulació subterránia, en canvi , és 
conseqüent a l 'estrat i f icació. 
L'esquema resultant és que les aigües 
superf icials adopten una circulació cap 
el Sud i quan arriben ais punts 
d ' inf i l t ració si tuats ais torrents 
penetren sota térra i allá, seguint les 
línies mestres estructuráis 
(est ra t i f icado i diáclasis) retornen cap 

al Nord agafant una component Oest. 
El carácter torrencial és important . 

Encara que gairabé tot l'any h¡ ha 
circulació d'aigua, després de les pluges 
o les grans tempestes d'estiu els 
torrents entren en func ionament , 
évacuant ràpidament l'aigua caiguda a 
les parts mes elevades del massís i 
permeten una inf i l t ració massiva per les 
perdues situades ais seus Hits. 

Condicions mécaniques 
Hem dit anter iorment que el modelât 

déterminât per totes les 
caractérist iques c l imat iques, 
l i tolôgiques, tectoniques i 
geomorfolôgiques, determinava a la 
vegada uns nous condic ionants de t ipus 
mecànic. 

L'excavació de les valls i la f o rmado 
de cingleres fan que s'estableixi una 
dinámica de vessants qe comporta un 
relaxament de les estructures paral lèles 
al cingle, i per tant la d i la tado de la 
famil ia de diàclasis que segueix aquesta 
direcció. Aixô provoca que aqüestes 
discont inuï tats esdevinguin línies de 
drenatge càrstic preferencial i es vagin 
jerarqui tzant damunt les altres f ins a 
esdevenir col-lectores, la quai cosa és 
ben patent en tot el recorregut de la 
cova i en les aportacions per f issures 
impenetrables. Així mateix, la 
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Aportado lateral d'algues per la galería Estevet. (Foto Autor.) 

localització de les fonts obeeix a 
aquesta s i tuado produïda per la 
dinámica deis vessants que altera 
l 'equilibri de les tensions internes de la 
massa rocosa, ja que pel «buidament» 
lateral les pressions vert icals passen a 
ser mes importants que les horitzontals 
i es produeix una descompressió 
paral-lela al vessant. Aixô és 
part icularment vissible al Torrent de 
Tavertet, en el cingle situât damunt les 
Fonts del Gorgàs i de la boca inferior de 
la cavitat, on una série de diàclasis N-S, 
paral-leles al cingle gresós, han estât 
obertes per aquest mécanisme exôgen 
de relaxament. 

ESQUEMA HIDROGEOLOGIC DEL 
SISTEMA CARSTIC DEL SERRAT DEL 
VENT 

Per entendre el comportament del 
sistema carst ic és convenient realitzar 
una anàlisi de les di ferents parts que el 
const i tueixen: la conca i la xarxa 
hidrográfica, les perdues, el riu 
subterrani i les ressorgéncies. 
La conca i la xarxa hidrográfica (el 
paleocarst) 

La conca hidrográf ica, com ja hem 
dit, és de carácter c larament torrencia l . 
Son especialment importants dos 
torrents: el de l 'Abeurador i el de 

Tavertet, entre ambdós es desenvolupa 
la cova. El conjunt de la conca 
hidrográfica està déf in i t per quatre 
torrents principals que són, d'Est a 
Oest, els següents: el Torrent de 
l 'Abeurador, el Torrent de la Vena, el 
Torrent de la Cau i el Torrent de 
Tavertet. Des del punt de vista 
geomorfologie, el carácter comú deis 
di ferents torrents és la seva 
obseqüéncia. El sistema de diàclasis 
també ha t ingut una inf luencia gran en 
el t raçât dels torrents. Les sèves 
conques de recepció, teñen una 
importancia relativa, com a mes 
importants podem assenyalar la del 
Torrent de l 'Abeurador i la del Torrent 
de Tavertet. 

Dins les conques de recepció dels 
Torrents de la Cau i de l 'Abeurador hi 
ha un con junt de formes endocàrst iques 
que son les que al t imètr icament es 
traben mes amunt (1.150 m. s. n. m. 
aproximadament). Aqüestes formes 
càrst iques les considerem residuals i 
const i tueixen un paleocarst. la seva 
s i tuado l i tostrat igràf ica és molt 
def in ida, ja que es localitzen just en 
dos hori tzons, que const i tueixen el 
contacte deis dos nivells superiors de 
gres amb les dues intercalacions 
lutí t iques (veure mapa). 

Esporàdicament poden presentar una 
certa act iv i tat hidrológica, conduint les 
aigües a les conques de recepció deis 
respectius torrents on es troben. 

Les perdues i el Carst del Serrât del Vent 
Les perdues són molt concretes, de 

moment hem localitzat les mes 
importants al Torrent de l 'Abeurador i 
també en el Torrent de la Vena. Els 
punts d ' inf i l t ració están determinats 
per la intersecció de diàclasis N-S i E-O. 
Molt a prop d'on hi ha la pérdua al 
Torrent de l 'Abeurador hi tenim les dues 
boques superiors, una d'elles c larament 
funcional en moments d'avingudes 
importants del Torrent. A través d'elles 
s' incorporen restes vegetáis (tul les, 
troncs,.. .) i materials sedimentaos que 
trobarem dipositats en di ferents punts 
de la cova. Aqüestes perdues ens 
defineixen la in f i l t rado rápida del 
sistema càrst ic. 
Altres punts d'infiltració 

La seva importancia, com per a 
considerar-los hidrológicament, és molt 
relativa. Aquests punts d ' inf i l t ració els 
considerem en part com a epicarst i 
consti tueixen la inf i l t ració retardada del 
sistema càrst ic. Serán objecte de 
posteriors estudis on s' intentarà 
quant i f icar la seva importancia com 
aportacions hídriques al sistema 
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Sostre caigut. Espectacular despreniment de tipus graviclastic. (Foto Autor.j 

càrstic. 

El riu subterrani de la Cova del Serrât 
del Vent 

El riu subterrani d'aquest sistema 
càrstic cons t i t uée la uni tat essencial 
de tot el drenatge subterrani de l'àrea. 
I, per les observacions realitzades 
podem assegurar que cons t i tuée un 
autènt ic eix de drenatge. La Cova del 
Serrât del Vent i, en def in i t iva, el seu 
r iu, tenen un caràcter co l lec tor molt 
déf in i t . Al l larg del seu recorregut 
existeixen aportacions laterals amb 
cabals s igni f icat ius. Les aiguës 
superf icials (p. e., el Torrent de la Vena) 
sobrepassen la linia de drenatge 
subterrani i en inf i l trar-se s' incorporen 
al riu subterrani sota el control 
estructural intersectant les galeries pel 
seu costat mes meridional després d'un 
breu recorregut en direcciô N. 
Evidentment el factor que détermina la 
seva incorporaciô a l'eix de drenatge és 
el cabussament (segons la xarxa de 
diàclasis). 

El riu présenta un recorregut de zones 
subhori tzontals i hori tzontals alternades 
amb zones de pet i ts salts d'aigua 
clarament determinats per les 
alternances l i tolôgiques. Dins la mateixa 
cova i a pocs metres de l'exterior (30 m 
aprox.) es perd el curs subterrani a 

través dels materials lut i t ics (i les sèves 
intercal lacions gresoses) de les 
Margues de Coll de Malla per a sortir 
per les Fonts del Gorges, situades uns 
25 m per sota del nivell de la cova. 

Les ressorgències: Les Fonts del Gorgàs 
És en el mateix Torrent de Tavertet 

on el sistema càrstic aboca les sèves 
aiguës i, pràct icament, en un punt o 
punts molt concrets. 

La Font del Gorgàs queda uns 3 m 
per sobre del Mit del Torrent de Tavertet. 
Existeixen també altres punts de 
sort ida, al mateix nivell de les aiguës 
del Torrent. La Font del Gorgàs 
prôpiament dita deixa de funcionar 
quan el volum d'aigùes a expulsar és 
pet i t , i en aquest cas, la sortida es 
realitza completament al nivell del 
torrent o bé en punts si tuats torrent 
avail. 

Tenim un punt de sortida d'aigùes, 
si tuât molt a prop de la Font del Gorgàs 
que sembla que estigui desll igat del riu 
subterrani . Almenys, les aiguës no van 
ser afectades quan es va colocar el riu 
subterrani amb f luoresceïna. 

El funcionament i la dinàmica actual 
del sistema càrstic 

Sobre aquest punt , ja hem di t que les 
investigacions estan en curs de 
realitzaciô en aquests moments. 

Disposem de poques dades de cabals i 
d 'h idroquimica corn per realitzar una 
interpretaciô àmpl ia. 

A grans frets, podem dir que el riu 
subterrani présenta una dinàmica de 
t ipus torrencial i que aquest t ipus de 
circulaciô esta induit pel caràcter de 
les aportacions (sobretot per les 
perdues del Torrent de l 'Abeurador) que 
const i tueixen una autènt ica inf i l t raciô 
massiva d'aigùes que dôna al riu 
subterrani un incrément de cabal molt 
important en determinats moments. 
Una important part de les galeries (les 
situades en el pas G.I.E.G.) func ionen 
esporàdicament en càrrega, ja que les 
sèves dimensions son relat ivament 
petites corn per a evacuar l l iurement 
l'aigua, quan tenim avingudes 
importants. Pel que fa a la resta de la 
cova, les aiguës tenen una circulaciô 
l l iure. 

Corn ja hem di t a l 'apartat anterior, 
les aiguës jus t en arribar a la Saleta del 
Sifô circulen per una peti ta galeria dins 
les margues i gresos de la unitat 
Margues de Coll de Malla inf ra jacents, 
f ins arribar a les Fonts del Gorgàs per 
un recorregut no explorable. El 
mécanisme de sort ida d'aigùes, i per 
les di ferents caractér ist iques dels 
diversos punts de sortida d'aigua que 
hem explicat, sembla ser compl icat . 
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Riu subterrani de la cova del Serrât de Vent. (Foto Autor.) 

Contemplem la possibil i tat que existeixi 
una zona saturada d'aigua, just a la 
zona mes propera a la ressorgéncia, 
encara que aquesta, de poder-la def inir 
com a zona saturada no t indr ia 
práct icament capaci tat d 'acumulació 
d'aigua, degut a la poca capaci tat de 
magatzen de les margues o lut i tes. 

la qüest ió deis di ferents t ipus 
d ' inf i l t ració ja la t ractarem en un treball 
en perspectiva. 

Per acabar, només cal remarcar el 
carácter a l lóc ton del Carst, ja que 
encara que les conques de recepció deis 
di ferents torrents i els seus canals de 
desguás es desenvolupin en materials 

potencialment carst i f icables, les 
perdues es localitzen jus t pocs metres 
per sobre del nivell de gres carbonatat 
i, per tant , mes fáci lment carst i f icable. 

CIRCULACIONS 
EPICARSTIQUES 

LA CONCA HIDROGRÁFICA: 
TORRENTS: 
de la Cau 
de la Vena 
de PAbeurador 

EL 
PALEOCARST 

PERDUES 
Inf i l t raciô retardada 
Inf i l t raciô ràpida 

EL RIU SUBTERRANI DE 
LA COVA DEL SERRAT 
DEL VENT 

ZONA NO 
SATURADA 
RESSORGÈNCIA: 
FONTS DEL GORGAS 
TORRENT DE TAVERTET 

Esquema del slstema càrs t i c del Serrât del Vent 
i la seva d inàmica ac tua l , en base a idées teôr iques 
de A. MANGIN (1975) i les observacions de camp. 
En aquest cas el subs is tema no saturât const i tue ix , 
p ràc t i cament , la to ta l i ta t del s is tema. 
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Boca Superior, funcionan temporalment com a perdue en el Hit del Torrent de l'Abeurador. (Foto Autor.) 

Perdua del sistema càrtic situada al Torrent de l'Abeurador. Intersecció de diaclasis N-S i E-0. (Foto Autor.) 

LA COVA DEL SERRAT DEL VENT 

Dades espelomètriques elementáis 
- Recorregut topograf iat f ins al 

moment: 3.216 m. 
- Desnivell entre la boca inferior i la 

superior: 175 m. 
- S i tuado al t imètr ica de les boques 

inferior i superior respect ivament: 900 
m. s. n. m. i 1.075 m. s. n. m. 

- Recorregut mínim entre les dues 
boques: 2.702 m. 

- Distancia en línia recta de la boca 
inferior a la superior 1.730 m. 

- Máximes dimensions a la galería 
inferior: 25 m de base x 11 m d'alçada 
(secció mes gran). 

- Minimes dimensions (al pas 
G.LE.G.): 0,20 m. de base x 0,50 m. 
d'alçada. 

Dades gênerais sobre la espeleografia i 
espeleomorfologia: 

Aquest apartat descr ipt iu de la 
morfologia de la cova no pretén ser 
exhaustiu ja que en un trebal l que 
publ icarem mes endavant faci l i tarem 
in fo rmado mes detal lada. 

encara que en un apartat anterior ja 
s'han considérât un con junt de factors 
i éléments responsables del carst en 
general, aquí comentarem, mes 
concretament, corn aquests factors, 
essencialment geológícs, son també 
responsables de la diversi tat de formes 
i microformes que presenta el modelât 
endocàrst ic: 

- la l itologia i 
- les discont inuï tats. 

La litologia 
En aquest apartat estudiarem les 

varíacíons de composició i 
granulometr ia. Ho farem a dos nivells: a 
nivell de cossos estrat igràf ics i a nivell 
d 'estructures sedimentàries. 

Ja hem dit en parlar de la uni tat 
l i tostrat igràf ica Gres de Folgueroles que 
estava caracteri tzada per unes 
varíacíons de composició de 
determinats nivells estrat igràf ics que es 
diferenciaven entre si pel cont ingut més 
o menys carbonatat i pel volum dels 
clastes o components que els 
composen. Aixi , tenim fraccions 
détr i t iques on dominen els gresos Í 
¡ntercalacíons de volum de gra molt més 
peti t Í de composició més argilosa 
( lut i tes, l l iml i tes i margues). 

Aquesta var iado vertical de t ípus 
granulometr ie ¡ composícíonal controla, 
en bona part, la morfología del conjunt 
de la cova, ja que la resposta a la 
c i rcu lado cárstica és di ferent i els 
mécanismes d'erosió-dissolució están 
en clara relació amb les caractér ist iques 
composicionals. En aquest sent i t , és 
molt ¡Hustrativa l 'absència de formes 
de dissolució t ípiques dins els nivells 
lut i t ics. 
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Aqüestes variacions, mes o menys 
graduáis, de composició química i de 
granulometr ia no son només vert icals, 
sino que també les hem observat en 
sentit lateral. Observacions de camp, 
en superf ic ie i a l' interíor de la cova ens 
han permés de considerar que hi ha 
certes indentacions dins els nivells 
gresosos que afecten les proporcions 
relatives de bioclastes calcaris, 
part icularment dins el paquet de gres 
mes carbonatat i que aquesta var iado 
composicional té com a aconseqüéncía 
una d ivers i f icado morfológica. 

Per altra banda, les di ferents capes, 
tractades indiv idualment, no son cossos 
massius i homogenís sino que teñen 
certes heterogeneitats internes 
degudes a les estructures sedímentáries 
que reflecteixen les condícíons en les 
que van dípositar-se els sedíments que 
consti tueixen la roca. 

Aqüestes estructures teñen gran 
importancia en les roques detrít íques i 
en concret en els gresos, ja que 
representen a partir de les lamines que 
les composen, variabi l i tats 
granulométr iques (anísotropíes 
físiques) i de cont ingut en carbonats 
(anísotropia química?) segons estiguín 
const i tuídes per bioclastes calcaris o 
per components si l ic iclást ics. És a 
partir d'aquestes anisotropies físiques 
o químiques que es consideren tots 
aquests elements com a controladors 

de la geometria de les formes i 
microformes càrst iques. 

Les d iscont inui tats 
Considerem dos t ipus de 

discont inui tats: les estrat igràf iques i/o 
sedimentàries i les tectoniques, 
essencialment les diàclasis. 
Les discontinuitats estratigràfiques i/o 
sedimentàries 

El seu paper és prou conegut. La 
importància de la disposiciô 
estrat igràf ica (cabussament dels estrats 
cap el NO) com a factor polaritzador i 
orientador del drenatge subterrani i, per 
tant , del t raçât del riu i de les galeries 
de la cova del Serrât del Vent ja ha 
estât suf ic ientment comentada. 

Els plans d 'estrat i f icaciô 
const i tueixen en gênerai superf icies 
d'anisotropia que serveixen ja com a 
superf icies de débi l i tât favorables als 
mécanismes d'erosiô-dissoluciô, ja com 
a superf icies de despreniment en el 
desenvolupament dels processos 
clàstics dins la cavitat. 

Altres d iscont inu i ta ts sedimentàries 
(cicatr ius, laminacions, etc.) també 
tenen un paper notable encara que la 
seva escala mes reduïda es correspon 
correlat ivament a una acciô 
morfogenètica mes localitzada. 
Les discontinuitats tectoniques: les 
diàclasis 

No insist i rem en aquest aspecte, ja 
que ha estât àmpl iament t ractât en 

altres apartats anteriors. La importància 
de les diàclasis com a controladores de 
la circulació càrstica és quasi to ta l . A la 
Cova del Serrât del Vent, la major part 
de les galeries estan estructurades en 
diàclasis N-S i E-O. Això explica la 
morfologia meandri forme d'una bona 
part de la cova. Quan una galeria no 
presenta clarament una morfologia 
d'excavació segons les diàclasis és 
perquè s'han desenvolupat processos 
clàstics i la morfologia original ha estât 
modif icada, malgrat tot , en el 
desenvolupament dels processos 
clàstics igualment les diàclasis han 
jugat un paper important en 
compart imentar blocs i faci l i tar la seva 
caiguda. 

L'accio conjugada de la litologia i 
l'estructura tectònica 

No sempre les diàclasis afecten les 
intercalacions lutit iques que existeixen 
en el gres de Folgueroles. La densitat 
del diaclasat és molt mes alta en els 
paquets de gresos que en les lutites. 
Quan les lutites són afectades per les 
diàclasis es desenvolupen importants 
formes endocàrstiques d'excavació 
essencialment mecànica. L'exemple 
mes d a r i d idàct ic de la cova, en aquest 
sentit, és la Sala de la Font, i riu avall, 
a les galeries situades a l'Oest 
d'aquesta. 
Morfologia general de la cova 

A efectes de donar amb claredat una 
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visió global de la cova considerem dues 
parts diferenciades dins la cavitat: la 
galeria inferior amb un recorregut de 
300 m des de la boca inferior f ins la 
Sala de la Cascada i les galeries 
superiors de quasi 3 km de longitud, les 
quais arrenquen de la part superior del 
saltant d'aigua i es desenvolupen f ins 
les boques superiors de la cavitat. 
Aqüestes galeries superiors presenten 
dos t rams diferenciats: de la Sala de la 
Cascada f ins Kanomenada Cascada del 
Burí amb galeries bastant recti l inies, de 
notables dimensions i on ten im ben 
desenvolupats els processus elastics i 
l itogènics, i de la Cascada del Burí f ins 
a les boques superiors de la cavitat amb 
galeries de reduïdes dimensions i un 
recorregut de marcada sinuosítat de 
t ipus meandr i forme, a excepcíó feta de 
les galeries de la Guilla i del Calvari de 
traçât molt définit segons diàclasis N-S. 

A la Cova del Serrât del Vent podem 
considerar com a mes importants els 
següents t ipus de morfologies: 
Les formes d'erosió-dissolució 

Les formes i microformes d'excavacíó 
es poden observar perfectament en una 
gran part de la cova. Els dipôsits de 
carácter l i toquímíc ¡ sobretot els 
processos elastics, quan es 
desenvolupen, di f icul ten la seva 
observado. 

Analitzant les secdons de la cova, 
especialment des del pas G.LE.G. f ins 

les boques superiors, observem una 
morfologia de dissoluciô diferencial 
deguda a l 'alternança (ja descrita 
abans) de nivells o lamines de 
components si l iciclàstics i de nivells o 
lamines de components carbonatats. 
Aixô queda tot patent a la part alta de 
les seccions, la inferior présenta una 
excavaciô que reflecteix unes 
condicions de circulaciô l l iure, sense 
que, per aixô, deixem de considerar en 
aquest t ipus de circulaciô el mécanisme 
de la dissoluciô corn a important. 
S'observen microformes de dissoluciô 
(empremtes de corrent) que a vegades, 
f ins i tot, es t roben, encara que amb 
una morfologia poc def inida, en els 
nivells de gresos poc carbonatats. 

Les formes d'excavaciô f luvial 
(circulaciô lliure) son diverses i estan 
ben representades pràct icament al llarg 
de tota la cova les marmites i els gorgs 
d'excavaciô mecànica de dimensions 
decimètr iques a métriques, son les 
formes mes significatives. 
El processos elastics 

Aquests son importants en alguns 
zones particulars de la cova. Podem 
destacar els pr imers 300 m de galeries 
inferiors, el sector del Pas Jordi i també 
la galeria del Sostre Caigut. 

Les caractérist iques morfométr iques 
dels blocs (cûbics o prismàtics amb 
cares perfectament planes), la seva 
disposiciô i la geometria tota lment 

ordenada dels dipôsits, ens permet de 
considerar que aquest processus 
d'enfonsament son clarament 
graviclàstics. 

És part icularment destacable la 
massa de roca de 30 m. de l larg i 3 o 4 
m de alçada que dôna nom a la galeria 
del Sostre Caigut. 

Les diàclasis i els plants 
d'estratif icaciô han estât pr inc ipalment 
les discontinuïtats que, de manera 
conjugada, han faci l i tât la gènesi 
d'aquests processos elastics. No podem 
deixar de considerar, perô, la 
importància de la dissoluciô, 
part icularment del c iment carbonatat 
corn a mécanisme de relativa 
importància en el desenvolupament dels 
esmentats processos. 

L'existència d'unes condicions 
mécaniques particulars a les galeries 
inferiors ha estât també un factor de 
control de la gènesi dels processos 
elastics que les afecten. 

Els processos litogènics 
Aquests processos, corn succeeix 

també amb els processos graviclàstics, 
son també localitzats, perô molt 
importants, en alguns indrets de la 
cova. 

Les inf i l tracions que originen aquests 
dipôsits es realitzen tant per les 
diàclasis com pels plans 
d'estrati f icaciô. La localitzaciô de les 
formes reconstructives és, doncs, molt 
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Galeria inferior de grans dimensions i amb importants dipôsits clastics i altres en forma de Terrassa. (Foto Autor.j 

definida. Les interseccions de les 
diáclasis N-S i E-0 acostumen a ser 
zones d'inf i l tració i deposició 
preferents. El cabussament deis estrats 
al NO ha t ingut un paper decissiu en la 
disposició de les formes reconstructives 
a les diferents galeries. Podem destacar 
com a punts o zones d'origen químic 

- Intersecció amb la galeria Estevet. 
- Pas Jordi. 
-Sa la de la Gran Colada. 
- Galeria de la Font. 
És interessant assenyalar l'existéncia 

d'una gran fase de desenvolupament de 
dipósits l i toquímics molt important, 
amb formació de gours i zones 
estagnades, les quals acostumen a teñir 
un carácter mixt, és a dir, la represa 
que ocasiona l 'estagnament és d'origen 
clástic i l i toquímic a la vegada. Aquesta 
fase constitueix un episodi l itogénic 
diferenciat en la cova, i aixó ha quedat 
reflectit en la major part del seu 
recorregut. La cavitat, va teñir, dones, 
un temps d' inactivitat hidrológica o amb 
circulacions molt t ranqui les que van 
permetre el desenvolupament de 

dipósits químics de diverses morfologies 
a la base de les galeries i en gran part 
de la cova com ja hem dit. I, a vegades, 
f ins i tot, fossil i tzant dipósits del r iu. 
Els dipósits de carácter al lócton 

Existeixen dos t ipus de dipósits, uns 
mes antics constituïts per sorres i 
códols cementáis per precipitacions 
d'origen l itogénic. Aquests son 
part icularment observables a la Sala 
que ten im just sota la boca superior 1, 
i també a la galeria N-S que arrenca 
d'aquesta Sala. El segon t ipus de 
sédiments detrít ics que t robem a la cova 
responen en gran part ais processos de 
transport i sed imentado actual o mes 
recents i están constituïts per sorres i 
graves (la petrología deis códols és 
lógícament gresosa). Aquests dipósits 
es localítzen essencialment en els 
colzes deis méandres i príncípalment 
en els fons de marmites i gorgs. Quan 
els dipósits son exclusivament formats 
per sorres h¡ ha estructures 
sedímentáríes t ipus ripple ¡ megaripple. 

És molt interessant la sed imentado 
de la galeria inferior, en aquesta ten im 

el volum de sédiments mes important 
de la cova. De la Sala de la Cascada 
f ins la Saleta del Sífó el riu actual s'ha 
encaixat en els sédiments formant 
terrasses, algunes d'elles amb 
potencies de 4 o 5 m. Aquest sédiments 
están constituïts per sorres f ines, l líms 
i argües, els quals es dísposen en una 
certa alternança (amb estructures 
sedímentáríes). 

la galeria d'entrada de la boca inferior 
f ins la Saleta del Sifó presenta una 
sed imentado que quasi l 'emplena 
totalment. Aquesta galeria ja no és 
funcional actualment resta penjada 
com un conducte fóssíl per sobre del 
recorregut actual de les aígües. Gracies 
a la díssecció feta, quan es va descobrir 
la cavitat i es va buídar la galeria, es va 
poder estudiar el perfil que presenten 
aquests sédiments que básicament 
están constituïts per unes alternances 
de sorres i l líms ¡ separades entre elles 
per horitzons de prec ip i tado calcaría. 

L'estudi en curs d'aquests sédiments 
pot aportar dades significatives en 
relació a l'evolucíó del Carst. 
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Enfonsament de tipus graviclàstics a les galeries superiors. (Foto Autor.) 

Espeleogènesi 
Analitzades les formes 

d'erosi-dissolució ¡ les sèves variacions 
al llarg de la cova, és convenient 
considerar aquí mes detal ladament els 
mécanismes Í caractérist iques de les 
circulacions càrstiques que han originat 
aquest fenomen. 

Prèviament hem d'insistir i destacar 
que aquesta cavitat pel fet de ser 
excavada en gresos presenta algunes 

part iculari tats, per6 malgrat aquests 
carScters peculiars, podem considerar 
que les formes, com ja hem vist a 
I'apartat anterior, son formes 
endocarstiques molt t ip iques. 

Per a considerar el desenvolupament 
dels processos de carst i f icacio en 
gresos, hem de remarcar dues questions 
fonamentals: en pr imer Hoc, I'existencia 
de c iment intergranular carbonatat en 
els esmentat gresos. I, en segon Hoc, 

hem d é t e n i r en compte l 'anteriorment 
mencionada existencia de'un nivell de 
gresos mes carbonatats, però no ja per 
la presencia d'un c iment calcari , sino 
també de components bioclàstics 
carbonatats (coralls, briozous,...). Hi ha 
nivelIs en els que pràct icament ten im 
una calcaría (packstone). 

Aquests gresos carbonatats Í els 
altres nivells estan const i tuas, en 
general, per components essencíalment 
sil icíclastícs ¡ glauconita. 

És la proporció elevada en carbonat 
càlcic, tant del c iment corn dels 
components calcaris, la que ens permet 
de situar corn a mécanisme fonamental 
la dissolució. 

Corn ja hem dit en els apartats relatius 
a la litologia, la composició dels 
diferents nivells estratigràfics del Gres 
de Folgueroles és molt variable: lutites, 
gresos i gresos carbonatats, etc. I també 
hem apuntat corn aqüestes variacions 
litològiques teñen un control de les 
formes endocàrst iques. 

Una qüestíó essencial per a 
comprendre la xarxa subterrània que 
const i tuée la cova, és el t raçât de les 
diàclasis que formen un sistema 
d'orientacíons aproxímades N-S ¡ E-0 
les aígües aprofitant aqüestes diàclasis 
i amb el control general del 
cabussament de 10 a 15° al NO, 
s' incorporen al subsòl en les perdues 
dels diferents torrents, 
desenvolupant-se un drenatge de 
component Oest mit jançant l'enreixat 
de diàclasis N-S i E-O. 

Les aigües van utílítzar inic ialment Í 
d 'una manera generalitzada les 
diàclasis. L'absorció en el Torrent de 
l 'Abeurador es realitza sols uns mètres 
per sobre del nivell de gres mes 
carbonatat, en aquest es desenvolupa 
la cova en gran part del seu recorregut. 
Aquí la cova presenta la morfologia ja 
descrita de dissolució diferencial i 
també empremtes de corrent, les quals 
reflecteixen, en aquest cas, una 
c i r cu lado inicial probablement en 
condicíons inundades. Aquest t ipus de 
c i rcu lado va evolucionar cap a una 
c i rcu lado de carácter essencialment 
l l iure, amb les corresponents formes, 
pròpies d'u modelât f luvial (a vegades 
amb l'accio de la dissolució, com a 
mécanisme alternatiu o para l le l a 
l'acció erosiva estr ictament mecánica) 
que caracterítza una part important dels 
processos d'excavació de la cavítat. 

«Dedicar, al nostre amie i company de t reba l l 
Manuel Monterde». 
LA COVA DEL SERRAT DEL VENT (Tavertet, Osona) 
In t roducc ió a l 'estudi d 'un s istema càrst ic en 
roques gresoses. 

per Josep M.a Cervello (*) 
Antoni Freixes (**) 
Jordi Icart (***) 

(*) De l 'Equip de Recerques Espelologiques del 
C.E.C. 

'(*'*) De l 'Espeleo Club de la U.E.S. 
(***) Del Grup d ' lnvest igac ions Espeleologiques 

de l 'A.E.G. 
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TARDOR A L'ALTA 
GARROTXA 

Rafael Rebassa i Ferrer 

Mentre els pr imers f locs de neu cauen 
a l'Alta Muntanya, préparant la nova 
temporada hivernal, comencen a caure 
també les caduques tul les deis arbres a 
la Muntanya Mitjana. Pero abans 
d'abandonar el seu arbre, corn si 
volguessin fer saber a tot el que existeix, 
que son els seus úl t ims capvespres, 
canvíen els seus colors tornant el 
paisatje en un maravellós mosaic de 
verds, groes, ocres i alguns vermeils. Es 
un adéu de les nostres petites 
germanes, les ful les. Després 
s'escaparán gronxant-se en el vent, 
seguint el joc de la vida. 

És una bona epoca per retrovar 
l 'armonia amb la Natura, endinsant-se 
en aquets paratjes, gaudir en un dia 
assolellat de tots aquets colors i respirar 
el tebi aire d'un mig-dia de tardor dalt 
d 'un c im vora els 1.500 metres. 

Des d 'aqui , voldria fer la resenya d'un 
pareli de it ineraris per l'Alta Garrotxa 
prenent corn a base de les excursions al 
refugi del Centre Excursionista de 
Banyoles, a la vali del Torrent de St. 
Aniol, que dona les sèves aiguës al riu 
Llierca. 

Aproximado al Refugi: 
Després de passar per l'artistic poble 

de Besalú, recomanem l ' i t inerari: 
Argelaguer - St. Jaume de Llierca -
Montagut de Fluviá - Pont de Llierca. 
Aquí haurem de parar per tal d'anar a 
demanar les claus del Refugi al Serrât 
del Pont. Travessarem a peu el pont de 
Pedra, i a 5 mínuts t rovarem la casa del 
Sr. Miquel Oliva, qui després de pendre 
la nostra f¡Nació i cobrar la quota per 
fer ús del refugi, ens farà l'entrega de 
la c lau. 

Abans d 'ar r ibara Sadernes, t rovarem, 

cap a la dreta, una pista que 
senyalitazada amb un rètol de fusta 
clavat en un arbre, ens indica cap a St. 
Aniol . Pasarém després vora una gran 
casa ¡ una ermita, i sensé problèmes 
arríbarem a una dívíssoria de pistes. H¡ 
ha en un arbre, restes de rétols 
¡I legibles. Hem d'anar a l 'esquerra. Si 
hom s'estima molt el seu cotxe, o bé no 
es massa apte per mais camíns, es 
recomana començar a buscar un Iloe 
adíent per deixar-lo, porque h¡ ha alguns 
mais passos, com unes roques que 
sobresurten molt, un riu de poc fons i 
una forta pujada amb força pedrés. Si 
tôt aixô és superat, tot segueíx bé f ins 
uns prats, aquí sí que vulguís o no 
s'acaba el anar amb cotxe. Tanmateíx 
ens estalvíarem 20 minuts de caminar. 
Atravessarem els prats, seguint la 
mateixa direcció de com hem entrât, 
para le l lament al riu (que el ten im a la 
nostre dreta) f ins un Hoc on cal 
atrevessar-lo per damunt d'unes pedrés. 
Un cop a l'altre banda, h¡ ha un esperó 
de roca que arriba f ins al mateix riu. Si 
el nivell de l'aigua és baix el passarem 
per sobre unes pedrés deixant-lo a la 
nostre dreta. Si baixa molta aigua 
podrem fer ús d'una artística escala feta 
de t roncs. Seguím a l'esquerra del riu 
(dreta del camínat) per un camí 
f rancament maravellós. Unes basses 
d'aígua clara i mansa, segueíxen a petits 
salts d'aigua que canten alegres entre 
les roques. Preneu-vos temps per 
aturar-vos a con temp la r ían sovint com 
volgueu aquest camí que a cada passa 
té quelcom de bell per oferir-vos. 
Tornem a creuar el r iu, sempre per 
pedrés que sobresurten, després de 
caminar una estona i traspassar dues 
portes de fusta (segurament peí bestiar) 

tornarem a la banda esquerra del 
torrent. No us oblideu de dur un pareli 
de mitjons de recanvi. Podría fer falta. 

A uns 15 minuts del refugi, t rovem 
una b i fu rcado, indicada amb rétols de 
fusta. A l 'esquerra: el refugi, a la dreta: 
el Bassegoda (més endevant aquet camí 
torna a dividír-se, per pendre cap a la 
dreta si volem anar al Bassegoda) un 
altre rètol indica d'alia on vením: 
Sadernes. 

Sí el temps és fret ¡ volem encendre 
la llar de foc, cal comencar a buscar 
llenya, per les rodalíes del refugi no s'en 
trova gaíre, per no dir gens. Tornarem a 
travessar el riu per úl t ima vegada, cap a 
la seva dreta i al cap de poca estona, 
ens t rovarem vora el refugi i Termita. 

El refugi és una antiga casa habilitada 
com a ta l . Molt espaiosa, tan de 
menjador com de dormitor is. Hi ha Hoc 
per unes 40 persones i está equipada 
amb lliteres i matalassos (tot això molt 
desgastat per l'ús). Encara queden 
algunes mantés de les que en un 
principi devíen haber-h¡. Hi ha una part 
l l iure, que resta sempre oberta, però no 
es massa confortable. A 20 metres de 
la porta del refugi hi ha una font 
d'abundosa aigua. Les vegades que hi 
hem anat l 'hem trovat molt net, potser 
caldrá agrair-ho al guarda. Pero cal 
recordar sempre una norma que em van 
ensenyar de molt petit, i es: «Deixar els 
camps i els refugis més nets que quan 
has arribat». 

Al capvespre, després de sopar a 
l'escalfor del foc, ens podrem estar una 
bona estona mirant de fít a f i t les 
brasses, que teñen quelcom de 
màgiques i encísadores i atrauen el 
nostre esguard i el nostre pensament. 
Deíxem que els ulis escrutin les seves 
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dançaires f lames, i si estem serens i hi 
ha si lenci, f ins i tot és possible que ens 
donin alguna resposta. 

EXCURSIÔ AL BASSEGODA 
Del Refugi, sort im com si tornessim a 

Sadernes, f ins el encrueament de 
camins abans citât. Prenem el del NE 
cap els Torrents de La Cornelia, i de 
Coll Roig. A un centenar de passes hi 
ha una bi furcaciô a la dreta (E) on hi ha 
un rètol en un arbre, que posa: 
Bassegoda. Cal seguir aquest cami , i 
aviat traspassarem el torrent. Sense 
deixar el cami que mes endavant puja 
força, arr ibarem al coll Roig, des d'on 
es pot contemplar la rocosa paret oest 
del Bassegoda i la petita vall que forma 

el Torrent de Principi . 
El carni segueix sensé perdre gaire 

alçada, passant vora les runes-de Can 
Principi . Mes endavant haurém de 
travessar el torrent, i t robarem a l'altre 
banda una pista forestal, que seguirem 
fins trobar-ne una altra, que pendrem 
cap a la dreta, i que no deixarem f ins al 
Coli del Bassegoda. 

Aquesta pista, en franca pujada, va 
vorejant la muntanya, i si bé fa una 
mica de volta, en aquesta època de l'any 
fa goig de fer-la doncs ens acompanyen 
constantment els bri l lants colors de la 
Natura. 

Un cop dalt del col l , si el dia és molt 
clar, podrém veure cap a l'Est, el Golf 
de Roses. Al cap de poca estona, 

trovarem un carni cap a la dreta, 
deixarem doncs la pista i pendrem el 
carni, en direcció al c im. Veurem mes 
amunt el carni logie de pujada, per uns 
rocams fâci ls on caldra gr impar. Ani rem 
cap al rocam pujant per uns pendents 
d'herba, deixant la fageda a la dreta. La 
gr impadeta és molt fàci l i curta. Ja som 
al c i m ! 

Una extensa panoràmica s'estén 
devant nostre: el Canigó se'ns mostra 
dominant . Mes aprop el Comanegre i el 
Montfalgars, que es confonen en un sol 
pic. L'encapçalament del Riu Muga, 
prop d'Albanyà. Les cases del Poblat de 
Bassegoda, des d'on també es pot pujar 
al c im en menys hores de carni 
(nosaltres emprarem 3 h 3/4 sensé 
contar les aturades). El Montseny, 
Guilleries i moites altres régions mes, 
son identif icables des d'aqui amb l'ajud 
del planol. El temps és càlid i ens 
permet romandre una bona observant 
les l lums de la Tardor... 

COMANEGRE 

Un altre excursió recomenable dins 
d'aquesta meravellossa regio, és pujar 
al c im del Comanegre, salvant des d'el 
Refugi de St. Aniol un desnivell de 
1.100 m. El carni surf del darrera de la 
font, i ben indicat amb pintura a les 
pedres o als arbres, va enfi lant-se per 
dins del barrane. Mes amunt passa per 
un Noe caractérisée anomenat «Baixant 
d'en Joc», on el cami és esglaonat. 
Deixem a l'esquerra les Baumes d'Uja, 
malgrat el carni no hi passa pel davant, 
crée que val la pena sortir-se uns 70 
mètres del cami per veure-les. 

Després el carni va pujant fent 
llaçades per un mirador entre boscos 
de roures magnif ies, que conservant 
encara algunes ful les de color ocre, 
deixan passar els pocs raigs del sol de 
la tardor. 

Mes tard sort im a la carena. Som al 
coll de Sant Marc. Ens omple la 
coneguda satisfaccio de sentir el vent a 
la cara i el cel obert al damunt nostre, 
després d'una llarga estona d'anar a 
l 'ombra dels arbres. Ens agrada gaudir 
d 'ambdues coses: la companyia dels 
arbres, la seva penombra, el cant dels 
ocells, la sensació de protecció que se 
sent dins d'un bosc, i... el contrast: el 
sol l lempant, el vent fret, el caminar al 
descobert, a quatre vents. La muntanya 
ens dona totes aquestes sensacions... i 
mortes d'altres, conegudes per cadascû 
de nosaltres. Meravellar-se d'un 
paisatje a vista d'ocel l , d 'una f ior entre 
les penyes, gaudir d'una di f icul tat 
vençuda a l'escalada o a l'alta 
muntanya, de les nits passades dins la 
nostra tenda.. . coses que ja coneixem, 
que ja hem viscut, però que sempre ens 
atrauen perquè sabem que seran 
sempre diferents. 
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Aviat tenim el cim al devant nostre (dreta) i el Pirineu del Ripollés (esquerra). R. Rebassa Ferrer (valid para 26, 27, 28.) 

Atravessem una Fageda que al novembre, amb totes les seves fulles per terra forment una húmida catifa ocre 

i 

Bé, no vu II fugir o" estudi, pero tot 
això es el que passava pel meu magi, 
al imentant el meu esperi i , tot ajaçat 
damunt l'herba del coli de St. Marc, 
mastegant un tros de formatge per 
al imentar el cos. 

Agraint aquest curt repòs, cai seguir 
endevant, i t ravessarem una fageda que 
en aquesta època, resta amb quasi totes 
les seves fulles per terra, estenent una 
f lonja catifa húmida entre els t roncs 
grisencs. Després, una mica de rocam, 
amb ginebró per arreu, i aviat t indrem 
al devant nostre el c im , de forma cònica, 
que ens admet al seu damunt per 
contemplar el panorama. Destaca del 
NO a N el Pir ineu, que desde el Taga, 

seguint per Balandrau, Bastiments, 
etc., se'ns mostra covert per neus 
pr imerenques. Ens interromp la 
panoramica Pirenaica el c im de 
Montfalgars, de 1.610 m que separa les 
très fronteres de les nostres comarques 
del Ripollés i la Garrotxa, amb la 
Francesa del Vallespir. A pocs metres 
del seu c im , fora de la nostra vista, hi 
ha el coli d'Ares, pas naturai a Franca. 
A la dreta del Montfalgars: el Canigó 
inmens, blanc, majestuós, presidint la 
comarca del Confient. 

A contra l lum, les altres serralades 
catalanes, s'ens mostren d'una forma 
bella i relaxant. 

Costa d'abandonar un c im quan el 

temps és agradable i no ten im cap 
pressa per seguir la travessía o conèixer 
altres Iloes en el día d'avui. Pero cal 
tornar al refugi, recollir les coses i 
pot-ser ens esperi el viatje de tornada a 
la ciutat. 

Sabent que podrem tornar, si Dèu voi, 
a reviure aqüestes hores de joia, 
emprenem la marxa amb un adéu 
alegre, dones aviat tornarem a 
retrobar-nos amb la Natura sempre 
generosa donant, a qui sap buscar-les, 
hores inolvidables. 

Pensem que pot-ser la propera sortida 
ja será d'esquí de muntanya, haurem 
de revisar el nostre material hivernal. 
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EL TURÓN DE 
NEOUVIELLE 

Josep M.a Sala i Alboœda 

De primer moment em costa 
d'expl icar-me que hi fa ig aquí. Tres 
ll iteres, mig esventrades, en una 
mansarda plena de rodes dentades, 
cables d'acer i maquines diverses. En 
Jordi i l 'Enne dormen. 

Per una peti ta f inestra, gratant la f ina 
crosteta de gel que mig tapa els vidres, 
veig un cel estrel lat i un paisatge d'avets 
nevats que la l luna i l l umina . Fa bo. 

Torno al sac i mentre m'adormo 
reconstrueixo els fets. 

Ahir a la tarda pujàvem de Barèges 
en el telecadira que porta al pia de 
Lienz. Nevava for t i el vent ens feia 
ballar. L'home que ens despatxà els 
bil lets, mogué el cap i digue: la «meteo» 
pronostica mal temps. No era cap 
pronostic, sino una crua reali tat. Érem 
els unies cl ients. 

Al pia de Lienz, uns monitors d'esquí 
ens miraren com a coses rares. A 
aqüestes hores voler pujar a la Glère! 
«Oh, pas possible». «La vallée est très 
avalancheuse et l 'hôtellerie est fermée!» 

Preguntem si hi ha alguna cabana on 
passar la nit, perqué volem provar sort i 
esperar demà. Ens indiquen que a 
l'estació intermèdia del funicular de 
l'Ayré, hi ha un magatzem de 
maquinaria amb alguna luterà Í que 
podrem dormír-hi . Ens desitgen sort i 
desapareixen carni de Barèges engolits 
pel vent i la nevada. Restem sols. 

Un ample carni, sota I'avetosa ens 
porta cap al funicular. Hi ha un gran 
edi f ic i , colònia de vacances a l 'est iu, 
però està rigorosament tancat . Sota 
mateíx de la via hi ha el magatzem 
ind ica i . La porta és oberta i aviat som 
dins. Tot son trossos de maquines i 

El pic Long i les sèves amples pales nevades vist des del Juron de Neouvielle. (Foto J. Solà.) 
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Pujantal Turón de Neouvielle. (Foto J. M. Sala.) 

ferros recargolats. Una escala s'enfi la a 
unes golfes. Hi t robem unes ll i teres i 
uns trossos de mátalas. Ens ins ta l lem i 
tapem unes peti tes escletxes per on 
entra la neu. Cau la tarda i segueix el 
mal temps. 

Uns sorolls i apareix entre la boira el 
funicular que en veure'ns fa una parada. 
No hi va ningú. L'empleat ens diu que 
és l 'ùlt im i que ens afanyem. Pero no. 
No pugem i li diem que ens quedem a 
dormir allí. L'home s'arronsa d'espatl les 
i ell i el funicular desapareixen dins la 
boirada. Sois se sent el xiular del vent 
per l'avetosa, que una cort ina móbil de 
neu desdibuixa i fon en la grisor del 
capvespre. 

A punt de dia ens aixequem. El temps 
és magnif ie. Un pet i t esmorzar, 
amaguem els sacs i algún pes inúti l i 
sortím al defora. S'apaguen les ult imes 
estrelles i pel l levant s'anuncia la sortida 
del sol. 

Xiula la neu sota els esquís i ais pocs 
moments som al Pía de Lienz. 
Col loquem les pells i comencem la 
pujada, de moment molt suau, per la 
valí de la Glére. 

El sol ¡ I lumina ja els cims. 
La vail, relat ivament encaixonada, pot 

ser perillosa d'allaus en époques de 
neus molt abundants, pero enguany el 
perill és quasi inexistent. La neu es 
abundosa mes amunt dels 2.000 metres 
perô en les parts baixes juste ja . 

Una espuma que s'encén en la neu 
propera i a l ' instant el sol enl luerna els 
uIls. Tot bril la sota un cel net issim. 

La pujada es fa mes forta i arr ibem a 
les insta l lac ions fetes durant 
l 'aprof i tament hidroelèctr ic dels Ilacs de 
la Glère. 

No ha de ser dif íci l t robar aixopluc en 

algun dels edif ic is que mig abandonats 
abunden. L'hotel de la Glère, obert a 
l 'estiu, queda a la nostra dreta enf i lât 
dalt d'un turò que domina el Mac. Fem 
una parada en arribar a l'estany i 
contemplem la magnif ica vista del 
paisatge que ens envolta. Una successió 
de cornes currul les de neu s'enfi len f ins 
als peus de les altes crestes de 
l'Espade, bretxa Chaussenque i el Pic 
de Neouvielle. La neu caiguda ahir s'ha 
enganxat a les roques i l 'aspecte 
d'aquestes muntanyes és fantasmai. Al 
fons en direcció sud, es retalla el c im 
del Turon de Neouvielle, el nostre 
object iu . 

Travessem el Нас i ens enf i lem per 
arrodonits pendents que ens porten 
successivament al Нас de Coume 
Oscure i salvant una peti ta careneta, al 
Нас del Mail i a l 'entrada de la vali de 
Coume Estrète. El terreny és ideal per a 
l 'esqui. Llargues cornes, de francs 
pendents, t rencats sovint per un rosari 
de Macs. Els de la Manche, Estelat 
interior, superior, són altres f i tes del 
nostre pas cap al coli de Coume Estrète. 

Al cel, d 'un blau intens, hi cavalquen 
llargues cabelleres de cirrus blancs. El 
sol pica fort i en el fons de la coma la 
calor ens aclapara. En llargues llaçades 
guanyem el pendent que abans d'arribar 
al coli es redreça for tament . 

Cada u puja al seu pas, mesurant 
l'esforç. 

A les orelles m'arr iben misteriosament 
les notes del scherzo d'una sonata de 
Beethoven. És un fet que m'ha succeît 
altres vegades. Una determinada 
musica s ' ident i f ica amb un paisatge i 
m'acompanya durant una estona. 

No us ha passât mai? És una 
meravella. 

Inst int ivament m'engresco amb el 
r i tme i voldria pujar mes ràpidament, 
però el pendent, que no entén de 
mùsica, ni de somnis, em torna a la 
realitat. Les notes es fonen lentament 
en la blavor del cel i a pas lent arr ibem 
al col l . 

Un impressionant panorama ens hi 
espera. El pendent s'estimba 
ràpidament cap als Macs de Rabiet i de 
Bugarret i agafant embranzida s'enfi la 
novament cap a les altures del Pic Long. 
Un bonic pic, vist des d 'aqui . És que se 
sap el rei dels 3.000 metres integrament 
francesos i la «grandeur» tr icolora li 
dona ales. Al sud, la Ilarga carenada 
fronterera que de llevant a ponent corre 
del Bachimala al Vignemale, aixecant-se 
alterosa per sobre enfondides vai Is. 

Ens treiem els esquis i reposem una 
mica. En un moviment desafortunat, la 
màquina de l'Enric inicia una bonica 
esquiada pels pendents per on hem 
pujat . Es fa pet i ta, pet i ta, f ins que 
cansada es detura uns 300 metres mes 
avail. Una gralla, en vol rasant, fa una 
passada d' inspecció i, decebuda, 
remunta cel amunt . 

L'Enric es disposa a baixar, 
renunciant al c im. Pero pugem els très 
o baixem tots. I pugem els très!. Per 
unes drets pendents de neu dura, en 
direcció l levant, ens enf i lem cap al cim 
que es fa planer en arribar a la seva 
proximitat. Una grossa torrefa de pedres 
ens assenyala el punt cu lminant . 

Ha passât migdia i la Hum té la serenor 
de la tarda. Pel canto oposat d'on hem 
pujat , la muntanya cau vert icalment cap 
al gran Mac de Cap de Long, i la bonica 
regio que presideix el Mac d'Oredon. 
Arestes amb grosses cornises ll iguen el 
nostre cim amb els propers dels Très 
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Panorämica des del cim del Turon de Neouvielle, el Mont Perdut al extrem esquerra i el Vignemale a 
l'extrem drei de la fotografia. 

El cim aplanat del tons es el Turon de Neouvielle, vist des de sobre el Нас de la Glève. (Foto J. M. Sala.) 

Consellers i el Pie de Neouvielle, al sud, 
amb el més llunyà Pic Long cap al Nord. 
Una munió de cims i valls s'escapen 
f ins a les més extremes l lunyanies. Són 
el nostre terreny de joc, amb permis de 
Leslie Stephen. Al N., al començament 
de l'extensa plana del Beam, una c iutat 
que creiem que és Pau. 

Restem una bona estona al c im. 
Contemplant. Plens de la beat i tud que 

ens dona la muntanya, sense altra 
condicio que un l l iurament quasi tota l . 

Si no fos per la máquina de l 'Enric, 
hauriem pujat f ins al c im amb els esquís 
i uns descens pels Macs de Maniportet , 
ens hauria retornat al Mac de la Glère. 
Un descens magnif ie i variât, si més no 
sera un altre deis tants mot ius, que 
sempre guardem en un racó del cor per 
a tornar a la muntanya. 

Retornem al coli. La l lum cada cop 
més tangencial , ressalta la turmentada 
geografia d'aquest tros de Pir ineu. La 
bretxa de Roldan, l luny al sud projecta 
un tali de l lum profunda sobre les 
glaceres del Mont Perdut. 

Calçats eis esquís, iniciem el descens. 
La neu no és bona. Crostada, es trenca 
en iniciar cada viratge. Cal anar amb 
precaució. Recuperem la máquina, 
satisfeta de la seva esquiada, i seguím 
avail. Els replans dels Macs t renquen les 
Margues diagonals de baixada. Un eel 
d'un blau profund i uns nuvols al largats, 
de colors blancs i foscos barrejats, 
donen una aparença estranya, quasi 
irreal al paisatge. Les peti tes carenes 
arrodonides que separen els estanys, 
ens aïllen de les perspectives l lunyanes 
i ens sembla transitar per les apartades 
terres boréals. Però dalt de les comes, 
la silueta ardida, empastada de gel, de 
les crestes i Píe de Neouvielle, ens situa 
de nou en la realitat. Una nova baixada, 
plaques de neu crostada i racons amb 
neu pois, ens deixa al Нас de la Glère. 
Al fons, l 'alta barrera que tanca la vali 
de Barèges, vigila els cims Pène det 
Pouri i Soum de Moutarra I, oh 
sorpresa!, la neu és ara primavera i ens 
permet de fruir dels 700 metres llargs 
de desnivell que ens queden f ins al Pia 
de Lienz. S'enlairen eis c ims, s'apropen 
eis boscos i arr ibem a Lienz. Pel carni 
de l'avetosa, anem a recollir els sacs a 
la caseta del funicular. I després, pel 
bosc olorós de resinas i de la vida que 
recomença, aprof i tant les ul t imes 
congestes de neu, arr ibem f ins a les 
primeres cases de Barèges. Una posta 
de sol magníf ica, incendia el cel . 
Daurats i magentes broden estranyes 
fantasies. I quan l 'espectacle acaba, 
som ja al cos ta i del cotxe. Mil vui t-cents 
metres ens separen de la fé l ic i tât del 
c im. 

Excursió realitzada el marc del 1979, 
per E. Noras, J. Sola i J. M. Sala 
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SOBRE LA CAPTURA 
DE BALENES A LES 
COSTES GALLEGUES 

Salvador fHella 

A començaments del passât estiu, 
diversos mitjans d ' in formació es varen 
fer ressó de les companyes que en 
contra la captura de balenes amb 
finalitat comercia l , es feia a les costes 
gallegues, f ins i tot vem poder llegir com 
el conf l icte va derivar en un incident de 
nivell internacional quan el vaixell de la 
societat ecologista internacional 
Greenpeace va ser apresat per unitats 
de la marina de guerra espanyola, donat 
que intentava obstaculi tzar la tasca de 
captura d'aquests grans cetacis que 
duien a terme uns vaixells especialitzats 
d'una empresa balenerà gallega. 
Malgrat tot això, les informacions 
aparegudes, la majoria de les vegades 
van resultar parcials, inf luint-hi sobre 
tot el t ipus de font d'on provenien, i 
l 'home del carrer que va seguir aquesta 
polèmica va quedar moites vegades 
déconcertât. 

El fet és que Espanya ha estât un 
país capturador de balenes des de 
temps inmemoria ls, ja en plena edad 
mitja els vascos les capturaven davant 
de la seva costa fent-se després 
famosos per la seva habil i tât, a tot el 
món. Mes tard quan altres potencies 
mari t imes com Anglaterra, Holanda, 
etc. varen desplaçar els vaixells 
espanyols dels mars on es capturaven 
aquests mamifers marins, va caure en 
desús aquesta indùstr ia a Espanya, no 
tornant a ser reempresa f ins a 
començaments d'aquest segle, quan 
formant societat amb una empresa 
noruega es va crear una indùstria 
balenerà prop de l'estret de Gibraltar, 
concretament a Algecires. D'aquesta 

empresa que fou desmantelada anys 
abans de la nostra guerra civi l , 
provenen, la majoria dels vaixells i 
maquinaria que f ins fa poc ut i l izava la 
indùstria balenerà gallega, la qual des 
de f ináis de la década dels quaranta ve 
funcionant. Però tant sois des de fa 
una mica més d 'un any Espanya ha 
ratificat els convenís baleners 
internacionals, concretament en el mes 
de Julio! de 1979 Espanya va entrar a 
formar part com a membre de pie dret 
al si de la Comissió Balenerà 
Internacional, inst i tució reconeguda a 
nivell mundial i que se'n cuida de vetllar 
pel control i conservado de la població 
de balenes en general. 

Al si d'aquesta institució existeixen 
dos t ipus de membres, els quals son, 
els paísos que encara capturen balenes 
i els que no, bé perqué no s'hí han 
dedicai mai o bé perqué hagin 
abandonat aquesta tasca comercia l . 
Espanya forma part del pr imer grup i 
per tant el pr imer que va fer va èsser 
asignar-li un tant de captures, o sigui 
un nombre màxim d'animals d'una 
espècie determinada que podia cacar 
en un any. 

Això en el nostre cas va èsser difícil 
de dur a te rme donada la manca 
d' informació seriosa sobre l'estat actual 
de les poblacions d'aquests cetacis a 
les aigües on operan els vaixells de 
Galicia. Ja que, malgrat són forca els 
anys que es du a te rme aquesta 
práctica, la documen tado tècnica sobre 
les poblacions era, com hem dit abans, 
molt poc concreta i escasa. Donat 
aquest cas, la Comissió Balenerà 

Internacional va adoptar la solució de 
t reure una mitja sobre el nombre de 
captures per anys que existien en els 
llibres de l 'empresa, resultant per 
aquest sistema que a Espanya tant sols 
li era permès per a l'any 1980 capturar 
143 exemplars. 

Aquest d ic tamen contrastava amb el 
que els assessors cienti f ics de la 
Comissió Balenerà havien aconsellat, 
doncs el Is opinaven que es podien 
capturar uns quants exemplars més. 
Aquesta oportunitat va ser aprofitada 
pels représentants del Govern Espanyol 
per a dur a te rme una objecció a 
l 'assemblea de la Comissió Balenerà 
demanant se'ls hi amplies el tant de 
captures. El résultat d'aquesta acciò 
fou que es va acordar que pel 30 de 
juny d'enguany hi haguesin més 
informes cienti f ics d'aquestes 
poblacions al si de la Comissió Balenerà, 
requisit que va acceptar el Govern 
espanyol i per tant va anomenar els 
tècnics corresponens per a que els 
portessin a te rme, els quais malgrat el 
poc temps de que disposaven per a 
elaborar-los i els minsos mitjans a la 
seva mà, van presentar dins el te rmin i 
estipulat la corresponent memòria, la 
quai va servir per a que a l 'assemblea 
plenària que durant el mes de jul iol es 
va celebrar a Anglaterra, el tant de 
captures fos ampl iat , despres d'una 
llarga discusió entre tots els membres 
components de la Comissió Balenerà, 
de 143 animals a 440 pel bieni 1980/81, 
el que representa 220 balenes anuals. 

Amb tot i això hi va haver una torta 
oposició tant a nivell internacional, 
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La Balena carni de la Factoría. 

V 

recordem el que hem fet esment al 
pr incipi de l'article amb el vaixell de la 
Greempeace i la protesta en forma de 
manifestació què es va du a te rme 
mentres l 'assemblea estava reunida a 
Anglaterra, com a tot Espanya d'ón 
varen sortir moviments de protesta, 
sobretot a Galicia i Madrid, on la 
Societat Gallega d'Història Natural i els 
«Amigos de la Tierra de España» varen 
protagonitzar respectivament l 'accio 
contestatària. 

Cai dir, per això, que malgrat tot poc 
diàleg va existir entre els que 
s'oposaven a la captura de balenes i els 
que les capturaven. Una única reunió 
duta a terme a Madrid amb 
représentants de «Amigos de la Tierra» 
per un costat i de la indùstria balenerà 
gallega per l'altre, presidits per un alt 
funcionar i de la Subsecretaría de Pesca 
i actuant com a coordinador i moderador 
de la mateixa un représentant de 
DE-PA-NA de Catalunya, va ser tot el 
contacte que va existir entre els criteris 
antagònics d'aquesta qüestió, la qual 
únicament va servir per reafirmar les 
postures dispars de les dues tendències 
ja que malhauradament no es va 

aconseguir res mes. 
Es fa molt dif íci l , d 'una manera 

objectiva, poder valorar justament 
quina és la postura encertada, ja que si 
bé els arguments exposais pels teenies 
teñen una base, també els motius 
donats pels conservacionistes son 
vàlits, ten im que buscar la rao d'aquesta 
ambigüetat en la manca de dades que 
hi ha sobre la salut de la pob lado de 
cetacis on es trebal la. 

Únicament un aprofundiment tècnic 
sobre la veritable s i tuado, aconseguit a 
base de la recerca actual , permetrà un 
pronunciament equànim del problema. 
I que si bé és cert que la pob lado de 
balenes qué es capturen, les quais 
pertanyen a l'espècie Balaenoptera 
physalus anomenada vulgarment 
Rorcual comú , han d isminui t a escala 
mundial en aquests darrers anys, les 
poblacions estudiades indiv idualment, 
donen en alguns casos aument 
d' individus en segons quines zones. 
Desconeixent-se en gran part 
l ' intercanvi d 'animals que hi poden 
haver entre les poblacions en augment, 
les estabil i tzades, i les que estan en 
regresíó en tots els mars. 

Aixô fa que de moment resulti perillos 
aturar en sec la captura de balenes de 
determinades zones sensé conèixer 
quina és la seva s i tuado ¡ el possible 
intercanvi amb altres poblacions veines, 
ja que a l'igual que podem aconseguir 
résultats positius mil lorant la pob lado, 
també hem de pensar que aturant les 
captures provocarem un aument 
d' individus de l'espècie qué era 
habitualment capturada i que aquesta 
pot desplaçar en aquest cas altres 
especies molt menys corrents, les quais 
se sap del cert estan en regresió, com 
per ex. el Rorcual Blau, Balaenoptera 
musculus, o la iubarta, Megaptera 
novaeangliae. 

Finalment cal dir que el cap gros, 
vulgarment conegut pel seu nom 
castellà de «cachalote», Physeter 
catodon, que habitualment era caçat 
conjuntament amb els rorcuals pels 
vaixells gallees, aquest any gaire bé no 
se'n han capturât, donada la p roh ib ido 
total , que a nivell mundial la Comissió 
Balenera ha fet sobre l'espècie. Tôt i 
amb aixô ten im constancia que a 
Portugal es segueix capturant aquest 
cet a d . 
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C R O N I C A EXCURSIONISTA 

G-ll (8.035 m). Esperó Sud-Oest des del Camp II (6.000 m). (Foto Arxiu.) A L P I N I S M E 

• HIMALAIA DEL NEPAL 
DAULAGIRI (8 .167 m) 

Continua l'ofensiva polaca 
ais c ims mes alts de 
l 'Himalaia. Aquesta vegada 
l'objetiu fou la pared oest del 
Daula de mes de 2.300 m 
d'alcada. Del 10 al 18 de 
maig el polac W. Kurtyka i 
l'anglés A. Mac Intyre van 
obrir aquesta colosal pared 
en estil alpí. Els alpinistes 
varen coincidir amb una 
expedició suíssa dirigida per 
M. Eiselin, que fou el 
conqueridor d'aquesta 
muntanya, dalt del c im el 18 
de maig. Cal esmentar que 
aquesta darrera expedició 
efectuava l 'ascenció per la 
via normal (nord oest) i que 
de 17 alpinistes 14 arrivaren 
al c im. 

MAKALÚ (8 .481 m) 
El conegut alpinista 

nord-americá John Roskelley 
va assolir el 15 de maig 
aquest c im, efectuant la 
segona ascenció del pilar 
oest obert en 1971 per una 
expedició francesa. 

ANNAPURNA I (8 .091 m) 
Una expedició alemanya 

puja a aquest c im amb 
esquís, dir i j ida perG. Harder 
i set alpinistes mes. 
L'ascenció fou efectuada peí 
f lanc nord, per la ruta oberta 
pels holandesos en 1977. 
L ' l de maig Harder i 
Staltmayr arrivaren al c im, 
el 3 del mateix Bróg ¡ Schag 
amb dos sherpas repetirem 
l'ascenció. 

MANASLÚ (8 .156 m) 
Expedició sudcoreana a 

aquest c im dir i j ida per 
J. Lee. Van assolir el c im peí 
vessant nord, ruta normal, 
S. Doug i el sherpa Ang 
Pasang. 

*Ascensió amb esquís al Silvretta» de 
Pere Aymerich, ornes per error en el 
n.° 709 de la revista Muntanya. 

MUNTANYA 

• HIMALAIA DEL TIBET 
EVEREST (8 .848 m) 

També pel vessant nord 
d'aquesta muntanya 
l'activitat ha estât important 
aquesta darrera pr imavera, 
corn a résultat de la nova 
polit ica del govern xinès. La 
primera ha estât Texpediciô 

japonesa que ha efectuat la 
tercera ascenció per aquesta 
vessant, el coll nord. La 
cordada que va assolir el c im 
estava dir igida peí japonés 
K. Yuso, efectuant 
l 'ascenció el 10 de maig 
passat. Fins ara tan sois 
dues expedicions xineses 

havien assolit el c im per 
aquesta vessant la de 1960 i 
1975, essent aquesta la 
pr imera expedició extranjera 
que ho aconsegueix. La 
segona ha estât l 'ascenció 
efectuada en solitari i sense 
oxígen per aquesta mateixa 
vessant peí conegut 
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Hiuden Peak. G-/ C8.068 m). 

alpinista italià R. Messner. 
Des del campament base 
situât a 6.500 m va assolir el 
c im en tan sols cine dies 
durante el passât mes 
d'agost. 

• KARAKORUM 
HIDDEN PEAK (8 .068 m) 

De totes les expedicions 
programades aquest darrer 
estiu en el Karakorum, ben 
poques han aconseguit el 
seu objet iu. Entre les mes 
sobresortints cal esmentar la 
realitzada pels francesos 
Maurice Barrard i Georges 
Narband a aquest c i m . 
L'expedició fou concevida 
corn ultra-l leugera sensa cap 
t ipus d'ajuda per equipar els 
campaments. La cordada va 
realitzar l 'ascenció per 
l'esperò sud-oest, 
considerada la via normal . 
Per atrevessar el gran 
«plateau» de més de 5 km 
que separen el c im sud del 

Hidden f ins el pr incipal 
varen util itzar els esquís, per 
arrivar f ina lment el 15 jul iol 
dalt del c im. 

SHISHA PANGNA (8.045 m) 

Una exped ido alemana va 
efectuar la passada 
primavera la segona 
ascendo d'aquest c im 
t ibetà. L'expedició estava 
dir igida per M. Abelein i 
G. Sturn, realitzant 
l 'ascenció per la mateixa 
ruta que els pr imers 
ascencionístes xinesos, és a 
dir per l'aresta nord vessant 
Tibet. El 7 de maig varen 
assolir el c im Dader, 
Schaffert, Sturn i Zint l . El 
12 del mateix repetíren 
l'ascenció altres dos 
components. 

GASHERBRUM II (8 .035 m) 

Dos expedicions ha assolit 
aquest estiu aquest c im . La 

primera estava formada per 
alpinistes japonesos de la 
ciutat de Yokohama dir i j ida 
per H. Sato. Del campament 
II a 6.000 m haqueren 
d'evacuar a un deis seus 
membres al caure malalt de 
mal de muntanya. 
Realitzaren l 'ascenció per 
l'esperò sud-oest f ins a 
instal lar el campament IV, 
assolint el c im per l'aresta 
est. 

L'altre expedició, 
l 'Expedició Catalana 
Karakorum-80, que estava 
formada per sis alpinistes 
del Centre Excursionista de 
Catalunya, va realitzar 
l 'ascenció per la mateixa via, 
coincidint amb els japonesos 
en el darrer campament i 
establint una gran 
co l l aborano . El 2 d'agost la 
cordada 
P. Aymerich i E. Font, junt 
amb H. Sato, K. Imada i 
M. Fukushima arrivaren al 

c im del Gasherbrum II 
després d'efectuar un difíci l 
vivac a 7.500 m. 

BALTORO KANGRI V 
(7 .250 m) 

L'expedició británica 
dir i j ida per J. R. Stock ha 
realitzat aquest darrer mes 
de juny la primera ascenció i 
descens amb esquís 
d'aquest majestuós c i m . Així 
dones aquest sembla èsser 
el c im més ait que ha estât 
assolit integralment amb 
esquís. 

MITRE PEAK (6 .500 m) 
L'alpinista francés Yvan 

Ghirardini ha obert una 
difícil via a aquest c im verge 
en solitari. Situât al 
campament base prop de la 
Concordia va fer l'escalada 
en estil alpi en tan sols dos 
dies i mig. L'aresta fou 
batejada amb el nom de 
«Croissant». Posteriorment a 
aquesta escalada intenta 
l 'ascenció també en solitari 
del K2 sensé estar en 
possesió del correspondent 
permis. Per aquest motiu el 
govern del Pakistan l'hi 
imposa una torta sanció 
econòmica. 

• ANDES 
HUASCARAN S. (6 .768 m) 

Nou membres de 
l 'Agrupació Excursionista de 
Granollers han desplegat 
una important activitat per 
la Cordillera Blanca. Desprès 
d'ascendir al Nevado 
Yanarraju (5.100 m) i al 
Nevado Pisco (5.800 m), J. 
L. Pujol, P. Boza, 
J. Castell, T. Cornelias, 
J. Gargallo, J. Mundet i 
J. Blanche assoliren el 
Nevado Huascaran S. 

ACONCAGUA (6 .958 m) 
En época hivernal un grup 

de vuit alpinistes catalans ha 
assolit aquest c im per la 
Gèlera dels Polacs, uti l izant 
el esquís per desplaçar-se. 
El 22 d'agost dos membres 
de l 'expedició arrivaren al 
c im no podent util itzar-los 
en el darrer t ram per manca 
de neu. L'equip estava 
format per: J. M. Molina, 
A. Villena, E. Hernández, 
J. Contel, J. Fortmatger, 
E. Ramírez, N. Serrât i X. de 
Pablo. 
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M O N T S E R R A T ( F R A R E S E N C A N T A T S ) 

Pou de lEnclusa 

Águila-, El Bacalla 
Via: 'Diedre Est' 

Oberta: 19 d'abril del 1980 
per: Oriol Pié i J. Salvany 

M O N T S E R R A T ( F R A R E S E N C A N T A T S ) 

Águila: Erare Cirili 
Via: 'Del Gripau P//ós» 

Oberta: 13 d'abril del 1980 
per: J. Camprubí - R. Bresco i A. Gómez 

Águila: Plecs del Uibre 
Via: 'Plec d'en Bailan" 

Oberta: 30 d'abril del 1979 
per: A. Ballart i M. Arcorons 
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O L I A N A - A L T U R G E L L 

Cinglera d'esplovins - Paret Bucólica Oberta-. 30-3-1980 
Via: -Olaia" per.- L. Morgado - J. C. Serrano - X. Vidal i J. E. Bueno 
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M O N T R E B E I 

f i s s u r a h e r b o s a 

V v v ^ v o a ^ v v v v v i a d ' a t a c 

d i e d r e f i s s u r â t 

s ò c o l 

c o r r e d o r 

Via: Dérobée 
Oberta: Décembre 1979 

per: Torres-Garvier 
Dificultat: MD 
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Cinglera d'Esplovins 
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Cinglera d'Esplovins 
Via: EDER 

Oberta: Novembre del 1979 
per: Membres del C. E. Montserrat 

ESPELEOLOGÍA 

• ESTAT ESPANYOL 

Pies d'Europa 

Espeleòlegs de l'Oxford 
University Cave Club (OUCC) 
hanarribat a 930 m. a l'avene 
denominat Poxu del Xitu. El 
nivell de base està a 1.300m. 

Ciembaviella segueix sent 
una cavitai problemàtica. 
Eis C o m p a n y s de la SEII de 
Madrid estan clavats a 450 
m., en un pou del qual s'han 
baixat 50 m. i q u e té com a 
m i n i m 100 m é s , sondejats 
s e n s e tocar fons i p e r on 

s'aboca gran quanti tat 
d'aigua. 

• MEXIC 

El primer mil d'Amèrica 

Els texans de l'AMCS han 
assolit la cota 1.220 m. en 
el complex del Sótano de 
San Agustín (Mèxic). Al 
mateix temps han 
aconseguit la integral més 
fonda, sembla ser, i a falta 
de comf i rmació, d'uns 1.150 
m., superant per poc l'avenc 
Badalona. Cal recordar que 
l'enllaç del sistema ja havia 
estât intentât l'estíu del 79 
per espeleôlegs polacs, que 
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van haver d'abandonar 
degut a un accident mortal. 
Com anécdota podríem 
afegir que jun tament amb el 
seu material eis polacs se'n 
van endur el deis mexicans 
que havien anat a ajudar-los. 

• Un altre mil a Espanya: 
el sistema Badalona 

Eis Companys del Grup 
Espeleólogic de Badalona 
van aconseguir durant el 
mes d'agost l'enllac entre 
l'avenc B-15 i la cova de les 
Fuentes d'Escuain. El 
desnivell real sembla ser de 
1.130 m. la qual cosa está 
en franca conrradicció amb 
la cota anunciada l'any 
anterior (1.150) a la cual 
caldria afegir el desnivel de 
Fuentes d'Escuain mes el 
trog no conegut. Podría 
tractar-se de la travessia 
integral amb major desnivell 
del món compet int Sótano, 
de San Agustín. 

Des d'aquí volem fel ici tar 
cordialment a tots eis 
membres del GEB que han 
fet possible el pr imer mil 
íntegrament cátala. 

• BULGARIA 

Durant eis dies 22 al 28 
de estembre de 1980, t indrá 
lloc a Sofia (Bulgaria) la 
Conferencia Europea 
d'Espeleologia. Les sessions 
se celebraran ais auditoris 
de la Universität de Sofia 
«Kliment Okhidski». 

El programa está compost 
per una serie de seccions 
científ iques que tracteran 
sobre diversos temes 
referents al carst i d 'una 
sortida de quatre dies de 
duració per a visitar diverses 
cavitats del carst búlgar. 

Aquesta conferencia ha 
estat organitzada 
conjuntament per la Unió de 
Treballadors científ ics de 
Bulgaria, Ta Unió Búlgara de 
Turisme i la Federado 
Búlgara d'Espeleologia. 

C. de les Encantades (Queralbs-Girona). 

A C T E S 
MISCEL LANIA T O R R E L L D E 
R E U S 

Patrocinat per la Fundacio 
d'Histdria i Art, «Roger de 
Belfort», dedicada a la 
promocio de la cul tura 
catalana, amb especial 
atencio a I'art popular i a la 

història del nostre pais, va 
tenir lloc, el dia 13 de febrer, 
a la Sala d'Actes del nostre 
estatge social, la 
presentació a Barcelona del 
l l ibre «MISCELLANIA 
TORRELL DE REUS» 
(Salvador Torrell i Eulàlia) en 
la quai han co l laborât 
catorze escriptors, entre 
ells, els consocis nostres 
Sres. Josep Iglésies, Antoni 
Gelabert i Modest Montl leó. 

La vetllada que havia de 
pres id i re l sr. Lluis Puntis, 
president de I 'entitat, per 
assumptes que I'apartaren 
de la c iu tat , la va presidir el 
Sr. Hilari Sanz, 
Vicepresident. Cai remarcar 
que inesperadament es 
presenta en aquest acte el 
Sr. Ferràn, regidor de 
Cultura de l 'Ajuntament de 
Reus, qui fou supl icat 
d'ocupar un lloc a la 
presidència, al costat del Sr. 
Torrell de Reus. 

Féu ûs de la paraula, el 
president de la Fundació, Sr. 
Manuel Aragonés Virgil i, que 
en breu parlament va 
exposar les raons que 
just i f icaven l'edició del l l ibre 
i la complaença que tenia de 
trobar-se al Centre i que fos 
aquest el que donés a 
conèixer a Barcelona el l l ibre 
sete de la col-leccio dedicat 
a homenatjar la persona i 

obra del conegut amie dels 
excursionistes, Salvador 
Torrel l . 

Tot seguit el Sr. Montl leó, 
va argumentar les qual i tats 
que reunía l 'homenatjat i la 
satisfaccio que sentía 
I 'entitat de poder-lo tenir 
una estona, opor tuni ta t de 
festejar semblant pub l i cado 
i demost ra ra l 'escriptor 
patr iota, l'apreci ¡ el 
test imoni d 'amistat sincera 
que el Centre sempre li ha 
profesat. 

A con t inuado parla el 
President dels Amies dels 
Goigs, Sr. Josep M. a de Vails 
especialment invitât a l 'acte, 
degut als estrets l l igams 
existents entre l 'editor de 
Goigs Sr. Torrell i I 'entitat 
«Amies dels Goigs». El Sr. 
Vails va explanar-se en 
considerar la tasca positiva 
de l 'homenatjat, que ja 
ultrapassa el miler de goigs 
éditais en uns vint- i -c inc 
anys, així com els Ilibres «Eis 
Goigs de Reus», «Les nostres 
devocions» (2vo lums) i una 
inf in i tat de catálegs 
d'exposicíons de Goigs, 
presentades a tots eis 
indrets de Catalunya, ádhuc 
a la nostra ent i ta t en 
diverses ocasions. Fou un 
parlament documentâ t i 
centrat a la seva obra 
«gogista». 

De seguida disserta el Sr. 
Josep Iglesias, amie 
d' infància i veï de carrer del 
Sr. Torrel l , els dos, f i l ls de 
Reus. Amb la seva proverbial 
habi l i tât l iterària ens féu un 
resum biografie, 
test imoniatge de pagines 
viscudes a l 'entorn de la 
persona i obra del Sr. Torrel l , 
al llarg de tota la vida, des 
de les hores escolars, a les 
viscudes a la rebotiga de la 
ll ibreria Nacional i 
Estranguera del Raval de 
Santa Anna de Reus, a les 
hores d'engoixa de la guerra 
civi l , empresonament, 
jud ic i , desterrament, 
confiscació de béns i 
posterior vida editorial a 
Barcelona; tot un ventali 
d'hores de tota mena, 
esmerçades això si, per la 
cul tura catalana. El Sr. 
Iglesias destacà les très 
vessants de Torrell de Reus, 
escriptor, poeta i editor i 
ningû millor que el nostre 
consoci podia parlar-nos 
amb mes propietat d 'aquest 
escriptor que en haver de 
viure al lunyat de Reus, 
afegeix al seu cognom el de 
Reus. El public que va seguir 
amb interès les paraules del 
Sr. Iglésies, el premia amb 
un fort bat imans. 

Fou en aquest moment 
quan el Sr. Hilari Sanz va 
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requérir del Sr. Ferràn, unes 
paraules i molt amablement 
va informar a la Sala, la 
satisfaccio que va tenir la 
c iu ta t de Reus, en fer la 
presentació d'aquest ll ibre el 
passât mes de novembre, en 
un acte on s'hi van sumar 
l 'Ajuntament i les ent i ta ts 
cul turals del Baix Camp. El 
Sr. Ferrén digué que Reus 
havia fe t un acte de just ic ia 
amb el seu f i l l singular, que 
lluny de la seva terra nadiua, 
la seguia recordant signant 
tota la seva obra barcelonina 
amb el nom de Torrell de 
Reus. Finalment va agrair la 
col laboració del Centre en 
aquesta presentació a 
Barcelona i remarcà el goig 
que sentia de trobar-se a la 
nostra ent i ta t com a 
représentant de 
l 'Ajuntament de Reus i per 
tenir una nova ocasió de 
compart i r unes hores de joia 
amb el Sr. Torrel l . 

El Sr. Hilari Sanz, va ll iurar 
al Sr. Torrel l , la medalla del 
Centenari al temps que la 
Sra. Margarida Cardona de 
Puntis, feia l l iurament a la 
Sra. Mercè Benavent de 
Torrell d'una ofrena f loral 
amb els colors entranyables 
de la nostra bandera. 

Finalment el Sr. Torrell de 
Reus, dir igi un mots 
brevissims a la presidència i 
al publ ic, d'agraïment a les 
mostres d'amistat recoll ides, 
manifestació de l'emoció 
que li produîa l'acte i un 
encorat jament de prosseguir 
t rebal lant en tot allò que 
signif iqui engrossir la 
cul tura del nostre pais 
est imât, amb la mateixa fe; 
amb el mateix terannà, amb 
el mateix amor i amb el 
mateix patr iot isme. 

Aquest és el resum d'un 
acte excepcional en lloança 
d 'un home honest, patr iota, 
amie de les t radic ions, 
costums i història del nostre 
pais, emprenedor, 
profundament just i solidari 
enversa el proisme. 
M. NI. 

EL CENTRE REPRESENTAT 
ALS ACTES D'ULLDEMOLINS 
(PRIORAT) 

El nostre consoci Modest 
Montlleó, fou delegat per la 
Junta Directiva per 
representar l'Entitat, en très 
actes importants 
esdevinguts a la vila 
d 'Ul ldemol ins. 

El dissabte dia 16 d'agost, 
t ingué Hoc a l 'ermita de Sant 
Antoni, al peu del Montsant, 
una missa en sufragi del 
nostre consoci i expert 
xilografista desaparegut, 
Antoni Gelabert. Al mateix 
temps i a l'aire IMure, es 
podîa admirar una exposició 
d'ef imera durada, d'obres de 
l'artista relacionades amb 
aquelles contrades, com 
Fraguerau, Cadolles Fondes, 
Mare de Déu del Montsant, 
Santa Magdalena, la Verge 
de Loreto, Sant Jordi , etc. 
Va oficiar la missa el rector 
d 'Ul ldemol ins, qui feu a la 
vegada una breu dissertació, 
exaltant els frets principals 
de l'amie que varem prerdre 
el gêner passât. 

El d iumenge dia 17, i a la 

propera ermita de Santa 
Magdalena, s'hi va 
desenvolupar l'acte 
d 'homenatge al poeta 
Ventura Gassol, amb motiu 
del 5 0 . è Aniversari de 
l'estrena a Ul ldemol ins, del 
poema dramàt ic «La 
Dolorosa», l 'accio de la qual 
esdevé en aquells paratges. 
Com que no va poder 
assistir-hi el poeta, el va 
representar, el seu Secretari 
particular, el sr. Xavier Fort, 
bon amie de casa nostra, qu i 
va adreçar al public 
assistent, paraules elogioses 
i d 'encoratgement per seguir 
vetllant amb inquietut tot 
allò que comport i un 
mi l lorament de la nostra 
cul tura, costums i 
t radicions. 

Unes noies de la localitat, 
varen recitar f ragments de 
«La Dolorosa» i de «Les 
Tombes Flamejants». 
Finalment es va descobrir 
una lapida en la que si va 
poder llegir la segùent 
inserì pció: 

Per més gran que ara fos 
vostre dolor, 
penseu quet rep i tgeu terra 
sagrada! 
Sou al Montsant, de cada 
gra de pois, 
de l'herba més petita i 
amagada, 
en brolla a dolls aquesta 
pau del cor 
que entra pels ulls i deixa 
assossegada 
l 'animeta més tèrbola del 

món 
i la més afligida i amagada. 

«El poblé d 'Ul ldemol ins al 
poeta del Montsant, Ventura 
Gassol» 

La pubil la de les Festes 
d'Agost, va donar al sr. Fort, 
per que fós entregat al 
poeta, un ramell de f l o r s i 
una estella f lairosa del més 
ait xiprer de Termita. 

El d iumenge dia 24, 
festivitat de Sant Bar tomeu, 
t ingué lloc al Congost de 
Fraguerau, el recobrat Aplec 
anyal a Termita románica, on 
va viure el f rare anacoreta 
Guerau. Recordem que ara 
fa dos anys, el Centre va 
estar représentât per el 
nostre Vicepresident Sr. 
Hilari Sanz i en motiu d'unes 
destacades reformes. 
Aquest any Tarranjament a 
quedat acabat amb la 
inaugurado del campanaret 
que feia anys que h¡ faltava. 
La petita obra románica, que 
és troba a faltar en molts 
tractats de romànic, ha 
quedat embel l ida i tota lment 
restaurada i no cal dir 
acuradament. Falten potser 
adecentar les rodalies i 
sobretot la plaça de davant 
Termita a f i que pugui acoll ir 
a tots els apleguistes. 

Tres actes, acompanyats 
de bon temps, i de molta 
colonia estiuenca que 
acompanyaren complaguts 
ais veins d 'Ul ldemol ins, 
agraint-los-h¡ tanta 
inquietut. 

Ermita Románica de Sant Bartomeu de la Fragueran amb el nou capanar. 
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PROGRAMA D'ACTES 

Diumenge dia 29 de juny de 1980, a les 12 del migdia. 

— Parlament del President del Centre Excursionista de Catalunya, Senyor 

LLUÍS PUNTlS I PUJOL. 

— Parlament del President del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Se

nyor HERIBERT BARRERA I COSTA. 

— Inauguraría del Camp de Tennis «JOSEP COSTA I CABRÉ», pel Molt 

Honorable President del Parlament de Catalunya. 

HOMENATGE A JOSEP 
COSTA I CABRÉ 

La vila d 'Aramunt (Pállars 
Jussá) fou noticia. Aquest 
pöblet proper a La Pobla de 
Segur, visque unes hores de 
joia, el d iumenge dia 29 de 
juny, amb motiu de 
l 'homenatge a 
l 'excursionista, esportista i 
compatr iota, Josep Costa i 
Cabré, acte que fou 
promogut per el seu nebot 
Jordi i portât a te rme 
mitjançant la col laboració 
del Centre i la presencia de 
l'honorable President del 
Parlament de Catalunya 
Sr. Heribert Barrera, amie de 
la fami l ia de l 'homenatjat. 

Tot va començar el dia que 
la Junta Directiva va rebre 
una carta de l'exil-lat Jordi 
Costa, recordant les gestes 
del seu oncle en el camp 
esportiu i sol l ic i tant-nos 
l'organització de l'acte, 
desig que fou acceptât, 
malgrat l 'homenatjat no 
hagués estât mai soci de la 
nostra entitat. 

El Centre invita a les 
entitats excursionistes del 
país i a l 'associació «Amies 
del Sol» vinculada amb el 
Sr. Costa Cabré. 

Aquell d iumenge 
assolellat, la fami l ia Costa 
tenia preparada la recepció i 
la pista de tennis que 
portaría el nom del seu 
fami l iar , víct ima de la guerra 
l'any 1938. 

A les dotze va arribar el 
Sr. Barrera i fou 
cumpl imentat per la fami l ia , 
membres del Centre amb el 
seu President Sr. Lluis 
Puntís, batlles de la rodalia Í 
veïns de la contrada. Abans 
de procedir a la inaugurado 
del rètol que porta el nom 
de l'esportista Costa, el 
Sr. Puntís va explicar al 
public assistent i en un 
document Parlament, eis 
trets principáis que ens 
havien mogut a col-laborar 
en aquest homenatge i feu 
una exposicíó de les 
activítats esportíves i 
patriotiques de 
l'excursionista Costa, 
sobretot de la coneguda 
escalada en solitari al Cavall 
Bernât, considerada en 
aquell temps una gesta 
extraordinaria. 

Feu ús de la paraula, el 
Sr. Heribert Barrera, que feu 

resaltar que mes que com a 
President del Parlament, en 
aquell acte hi estava a t i tol 
personal degut a l 'amistat 

Foto de l'Acte. 

que l'unia amb la fami l ia 
Costa, pr imerament amb 
l'adveniment de la 
República, després durant la 
guerra civil i l'exil-li, pero feu 
resaltar que l'acte tenia prou 
importancia per poder-h¡ 
estar représentât el 
Parlament de Catalunya, 
dones coneíxia els diputats 
abastament i podía asegurar 
que l 'autoritzarien a 
representar-los. Mostra 
també la seva satisfaccíó de 
trobar-se en aquelles terres 
lleídetanes i aprofíta l'ocasió 
per conversar amb la majoria 
deis batlles allí reuníts. 
També el nostre Président 
Lluís Puntís aprofíta 
l'avínentesa del cap de 
setmana per sostenír 
entrevistes profítoses per 
l'entitat ¡ la Defensa de la 
Naturalesa. 

El batí le d 'Aramunt agraí 
la presencia deis dos 

Presidents ¡ els va invitar a 
procedir a la inaugurado de 
la pista de tennis. El 
Sr. Barrera va retirar 
l'ensenya catalana que 
cubría el rétol ¡ va quedar al 
descobert el nom de Josep 
Costa i Cabré, acompanyat 
d'una pluja d 'aplaudiments. 

La fami l ia Costa, oferir tot 
seguít un refrigerí a Taire 
ll iure, que fou acceptat 
agradosament, puix en 
aquella hora hi venia molt bé 
al temps que les converses 
proliferaven sota els pórtics 
de la casa o deis arbres de 
Tentorn. 

A les tres de la tarda, tenia 
Hoc a La Pobla de Segur, un 
dinar de germanor, on 
prosseguíren les 
intervencíons oratories i en 
un cl ima de fraternitat 
s'entona el Cant dels 
Segadors, donant per acabat 
Tacte d'homenatje a un 
excursionista que molts dels 
nostres socis joves no Than 
conegut, pero que grades a 
aquesta diada, en poden 
teñir noticia. Tant el 
Sr. Barrera com el Sr. Puntís 
coíncidíren en que cal que 
sovintegin aquest t ipus 
d'homenatge, dones a 
Catalunya en tenin moltes de 
persones que cal honorar i 
molts indrets en molts 
pobles que hi fa falta el 
monólit, el rétol, o el nom 
del carrer que ho perpetui. 
El Sr. Barrera afegí que el 
Parlament sempre aplaudirá 
iniciatíves com la que va 
esdevenir a Araunt, 
promogut per iniciativa 
particular, i que saberen 
recolzar el Centre i el 
Parlament. 
M. M. 

E C O L O G I A 

SOBRE LACAPTURA DE LES 
BALENES 

• Des de jul iol de 1979 
Espanya forma part com a 
membre de la Convenció 
Ballenera Internacional, com 
a país caçador de cetacis. 
És per aixô que tôt seguit a 
la seva entrada dins aquesta 
Convenció, l¡ va ser asígnat 
un tope de captures peí 
1980 de 143 ballenes de 
Tespécie rorcual comú, 
aquest número ha sigut 
asignat en base a la mitja de 
captures anuals deis anys 
anteriors. Així i tot, Espanya 
fent ús del seu dret ha 
formulât una objecció a 
Tesmentat tope de captures 
alegant que el mateix comité 
cíentífic de la Comissió 
Ballenera Internacional 
havia recomanat un major 
número de captures. Davant 
d'aixó aquest organisme ha 
dicidi t , donada la manca 
d ' informació que es té sobre 
la pob lado de ballenes on 
operen els baixells balleners 
espanyols, de demanar mes 
estudis al respecte i va fixar 
el 30 de juny d'enguany per 
a realitzar una revisió del 
tope de captures réservât a 
Espanya. Actualment les 
uniques faetones balleneres 
espanyoles es traben a les 
costes galegues. 

En c o m p l i m e n t de l que d isposa l 'a r t i c le 
2 1 de la Liei de Premsa ¡ I m p r e m p t a v lgen t , 
d o n e m nota de la compos i c i ó de Tactua l 
Jun ta D i rec t iva de l Cent re Excurs ion is ta 
de Cata lunya . Prés ident : Lluís Pun t i s i 
Pu jo l , V ice-pres iden ts : H i lar i Sanz i G o n e l i 
Emi l i Civis i A b a d , Tresorer : Joan de 
Ferrater i Casanel les, Comptado r : Nur ia 
Mercada l i Madrazo , Sec re tan : L luís Belv is 
i de l Rio, V ice-secre tàr ia ; Monts ió Garc ia i 
Garc ia, B ib l i o teca r i : Modes t Mon t l l eó i 
Espasa, Vocals: Rober t Garr igós i Ru iz , 
Francese Val ls i B a c h , Josep Pra tg ines tós i 
Mar lo t t i i An ton i Abe l i Bonada . A mes 
f o r m e n par t de la J u n t a D i rec t iva t o t s els 
p rés iden ts de secc ió o de comiss ió . 

Normes de p u b l i c a d o de M U N T A N Y A . 
Els au to rs que vu lgu in pub l i ca r e ls seus 

t reba l l s a la revista MUNTANYA han de 
t e n i r p résents aqües tes cond i c i ons : 

Els a r t i c les ca l que s lgu in escr i t s 
c o r r e c t a m e n t en cá ta la i mecanogra f iats a 
t r i p l e espai en fu l l s Din A-4 o f o l i . 

Quan el t e x t haurà de ser esc r l t e n 
d i f e ren t s t i p u s , s ' i nd icarà de la següen t 
manera : sub ra t l l a t senzi l l (cursiva), 
subra t l l a t dob le (VERSALETA), sub ra t l l a t 
t r i p l e (CAIXA ALTA) I sub ra t l l a t o n d u l â t 
(negreta). 

Els mapes , d ibu ixos i g rà f i cs es 
p resen ta ran d ibu i xa ts c o r r e c t a m e n t a m b 
t in ta x inesa sobre paper b lanc o vege ta 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 c o r r e s p o n e n t s 
i el n o m de l 'autor , esc r i t s en un fu l l a pa r t . 

La Redacc ió podrá a c o r d a r l a reducc ió o 
mod i f i cac ió d 'aque l l s paràgra fs 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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MXJNTANYÀ 

B U T L L E T A 
D E 
S U B S C R I P C I O 

Subscripció 
900pessetes, l'any 
(Sis exemplars) 
Estranger 
1200pessetes, l'any 

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

La primera revista de l'excursionisme cátala 
Subscriviu-vos-hi 

MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

c. Paradis, 10 Barcelona (2) 



La primera revista de l'excursionisme català 
Subscriviu-vos-hi j \ jO !NTANYÀ 

Nom 

Carrer 

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 Canta 

Carrer 

n.o 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 



MODEL KARST 
IL L U M I N A C I O C O M B I N A D A 
E L E C T R I C A I DE G A S 
A C E T I L L É 

C A S C P R O T E C T O R 

duraleu -forte 

FA BRI CAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* BARCELONA 



NEPAL KENIA 

Legalitat, 55 Tels. 
Barcelona-24 

219 46 50 - 213 18 31 acer 
port 

X l l 



B e r i s t a i n S.A. 

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

BARCELONA • B e r i s t a i n S .A . 
Fernando, 1 i 3 (cantonada a les Rambles) O - O - O 
Passeig de Gracia, 94 ( junt a La Pedrera) 
Plaça Virrei Amat, 3 (Guinardó-Horta) \ ^—>N~"7 
Creu Cubería, 31 (Hostafrancs) \T W\ y 
Avda. de la Llum, 54-56-58 (Sota Plaça Catalunya) v \ l l / ) 

TARRAGONA • \ T 
Conde de Rius, 3 



A L T A M U N T A N Y A 
ESCALADA 
ESQUÍ DE M U N T A N Y A 
ESQUÍ 

ROGER, 40 (SANTS) 
BARCELONA-14 

YtJJ. 

G U I L L E M A R I A S MONITORS de l'E.C.A.M. - Membres del C.A.D.E. ¡ G.P.H. J O A N O L I V A 

ESQUÍ 

Reparado de soles i caires 1.250 ptes. 

CONJUNT D'ESQUÍ DE PISTA 

Esquís (compensáis) 

Fixació (máxima seguretat) amb f rens 13.300 ptes. 

Botes 

Bastons 

CONJUNT D'ESQUÍ DE MUNTANYA (BÁSIC) 

Esquís (compensats) 

Fixació de muntanya (máxima segu

retat) 13.800 ptes. 

Bastons 

CONJUNT D'ESQUÍ DE MUNTANYA (COMPLET) 

Esquís (compensats) 

Fixació de muntanya (máxima segu

retat) 

Botes d'esquí-muntanya (plástic amb 

tanques) 25.000 ptes. 

Bastons 

Pells de foca 

Ganivetes 

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

El pais del legendari A R L B E R G . bressol de 

Tesqui alpi , amb els seus fabulosos centres a la ^ \ < r # j r t e ' ^ \ 

Val i de Montafon. el Bregenzerwald. el informado i programes: 
Brandnertal / W algau o en els Walsertal. TURISMO AUSTRI ACÓ 
constitueixen el somni de qualsevol amant de Torre de Madrid pl 11/8 
Tesqui. Tan sols la V A L L D E M O N T A F O N , Madrid-13 
meta predilecta deis espanyols, disposa de deu o a la seva Agencia de Viatges 
estacions d'esquí amb 70 transports mecánics, 
21 piscinas cobertes. descensos per a tots els 
graus, pistes de fons i allotjaments per a totes 
les butxaques. Adreca 

Demani programes! 
Localitat 



Des de fa 79 anys 
apliquem el mutualisme autogestionari 

Si coneixeu algún soci, pregunteu-li qué en pensa. 
Si coneixeu algú que ja ha fet tard* i se'n plany, 

pregunteu-li per qué hauria volgut ser-ne. 

Tothom, homes i dones, des deis 16 anys, podeu 
formar part d'aquesta gran tasca col-lectiva. 

AGRUPACIÓ MUTUA 
Informeu-vos-en: algún familiar o amic deu ser un deis 215.000 
socis o sócies que formen l'Agrupació Múlua i us en parlará. 

Si voleu, íelefoneu al 318 18 00 - 318 40 50 de Barcelona 
o visiteu l'esíaíge social a la Granvia, 621 de 8 a 14 hores. 

Da COMERC I DE LA INDUSTRIA 

* perqué ja ha complerí els 40 anys. 



Esquí a Franca 

Un nus per 
no obi ida r... 

a 

d e f e r l e s v o s t r e s r e s e r v e s a m b t e m p s i 

a c o n s e g u i r e u e l s m i l l o r s l l o c s i p r e u s . 

I no oblideu que el gener és el millor mes 
per esquiar a Franca. Els preus baixen i 
la neu augmenta. 
Per aixo. avanceu-vos i no deixeu per l'úl-
tim moment fer les vostres reserves. Les 
agencies de viatges espanyoles teñen 
programes molt atractius: 

AL PIRINEU FRANCÉS 

AX LES TERMES (Frantur) BAREGES 
(Skitel) GOURETTE (Club Temps Ll iure, 
Euroski, Jul iatours, Skitel) LA MONGIE 
(Equador) LA PIERRE SAINT MARTIN 
(Skitel) «NEIGE CATALANE» 7 estacions 
(Skineu) SAINT LARY (Club Temps Ll iu
re, Skitel) SU PER-BAGNE RES (Euroski, 
Skitel). 

ALS ALPS FRANCESOS 

LES ARCS (Equador, Euroski, Jul iatours, 
Seutive, Skitel) AVORIAZ (Club Temps 
Ll iure, Equador, Euroski , Frantur, Julia-
tours, Skineu, Ski tour, Skitel), CHAMO-
NIX (Club Temps Ll iure, Equador, Fran
tur , Jul iatours, Ski tour, Skineu, Skitel) 
FLAINE (Skineu, Skitour) LE CORBIER 
(Skineu) LES MENU IRE S (Jul iatours, Ski-
tour) MERIBEL (Euroski, Skinea, ~Skitour) 
MONTCHAVIN (Skitel) MORZINE (Euros
ki) LA PLAGNE (Skineu, Skitour, Skitel) 
TIGNES (Equador, Skitour, Sk ineu, Ski
tel) VALMOREL (Skitour, Skineu, Skitel). 

També hi ha viatges organi tzats per agen
cies a: 
Alpe d'Huez 
Courchevel 
Deux Alpes 
Isola 2000 
Le Corbier 

agrupades en la Federació de la Neu Piri-
nenca, ofereixen grans dominis esquia-
bles molt prôxims a Espanya. Hi ha nou 
estacions a nivell internacional i to tes 
d i s p o s e n de mode rn í ss imes instal la
cions. Des d'Espanya es teñen bons ac-
cessos per carretera, t r en , avió via Tou-
lousse. 

CONFEDERACIÓ DE LA NEU 
CATALANA 

El Pirineu Cátala Francés a 
20 km de la f rontera espanyola, 
ofereix un con jun t de set estacions 
d 'h ivern. El gran avantatge 
d 'un únic forfai t setmanal 
válid a la vegada per a totes 
les estacions, permet esquiar J¡|| 
en set estacions: CAMBRE 
D'AZE. LES ANGLES, FONT JP . i 
ROMEU, FORMIGUERES, 
PUYMORENS. PUIGMAL m , . l ü 
i PYRENEES 2000 . 

Le Grand Bornand 
Montchavin 
Val d' lsere 
Val Thorens 
Vil lard de Lans 

PIRINEUS FRANCESOS 

Des de l 'At làntic al Medi ter ran i , 32 esta
cions d'hivern als Pir ineus Francesos, 

FRANCA 

Sol liciteti mes amplia 
informació a: 

ALTS PIRINEUS 

Al centre i ais c ims mes alts del Pirineu 
Francés les estacions de BAREGES, CAU-
TERETS, LA MONGIE, SAINT LARY i Ga-
varnie, Hautacam, Luz-Ardidem, Peyre-
sourde, Piau-Enfaly, Val Louron teñen 
forfa i ts d'una setmana amb mit ja pensió 
i remuntadors des de 750 f rancs. 

I n f o r m a c i ó : F E D E R A T I O N DEPARTA-
MENTALE DE TOURISME DES HAUTES 
PYRENEES 6, Rue E. Tenot 65000 Tar-
bes. Tel . : (62) 93 75 26 TELEX: 
53 05 35. 

AX LES THERMES 

Ax Les Thermes és una de les estacions 
d'esqui del Pirineu Frances mes prôxima 
a Espanya i de fàc i l accès. Ofereix vint 
hotels a preus moderats, especia lment 
pel gener, amb exce l len t cuina i ambient 
fam i l i a r . 13 remuntadors cu lminant a 
2 .300 metres, 45 km de pistes senyalit-
zades dins d'un ampl i domin i esquiable 
amb excel lent neu. 

Informaciô: OFFICE DU TOURISME DE 
AX LES THERMES 09110 Ax Les Ther
mes 
TELEX: 53 08 06. Tel . : (61) 64 22 15 

SERVÉIS OFICIALS DEL TURISME FRANCES 
Barcelona - Gran Via, 656 - Tel. 318 01 91 
Madrid - Alcalá, 63 - Tel. 276 31 44 



No us/ 
n'estranyeu!. 

Encara 
. no ha 

_ K visitât 
Mañanes 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

Li aconsella l'equip complet 
mes adient entre tota una gamma variada de les millors marques. 

MAÑANES esports 

Recordeu nomes a... C . Canuda, 26 - Telefons 318 45 00 - 318 44 34 



Abans de posar-se 
en marxa ni tan 

s els mes fervents 
partidaris els ni 

cedien mes d'un 
50 % de possibilitats 

d'èxit. 
Anteriorment cinc 

expedicions havien 

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

Pero aquest cop, finalment 
seria assolit el sostre del 

món per la via mes difícil 
i per aixô la mes ambicionada. 

E V E R E S T 
EL SUPREMO DESAFIO 

%'«la primera ascensión de la 
cara Sud-oeste» 

t Wà 

per 

CHRIS BONINGTON 

Un nou exit 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 



E N 

L ' A L P I N I S M E 

C O M E N 

L ' E S Q U Í 

T A M B É E L S 

P R I M E R S 

ESPORTS 

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

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

T ô t a/ 'xô /' m e s h o t r o b a r e u a 

GRAN VIA, 527 

Telefon 254 83 00 

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



A MERANGES 

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

A «CAN FRANSO» de Meranges, al cor de la 
Cerdanya i a 19 km de Puigcerdà, h i ha una 
masia restaurada, una casa de pages 
auténtica perô amb to ts els avantatges 
i totes les comoditats d'avui, on poden 
adquirir en règim de comunitat 
de propietaris un dels 10 habi tatges-refugi 
que hi hem constru i t . 

CanFRANSO 
La Cerdanya 

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


