
MUNTANYA 
718 1981 



COMBA W.-EXPEDICIO BASCA A L'EVEREST - 1980 

ELS ARTICLES DE SERVAL 
EN EL SOSTRE DEL MON: 

EVEREST 

MATERIAL EMPREAT 
A L'EXPEDICIÖ: 
Motxilla Gran Ruta 
Motxilla Porter 6 
Motxilla Porter 14 
Vestits de tempesta GORE-TEX 
Matalassos Isotermics 
Polaina-Sobrebotes 
Polaines Annapurna 
Bosses esportives 
Sacs de dormir 
Material d'alta muntanya 
i escalada INTERALP 

INDUSTRIES SERVAL, S.L 
Zamora, 46, 4." planta - Tels. 309 62 00 - 309 64 50 
Télex 51226 VALL-E Servalsport - BARCELONA-5 





el món de 
Poques marques tenen la d imensio de M A R L B O R O . 

Perque M A R L B O R O es tot un s imbol . 
D 'un mon l l iu re , jove, autent ic, 

en el qua l , amb estil i n fo rma l , es mescla la moda i l 'esport. 
U n m o n de productes M A R L B O R O que, 

fabricats i comercial i tzats per diferents empreses, 
responen a uns cri ter is de disseny i de qual i tat : 

els del mon de M A R L B O R O . 

Xarxes 
Comerciáis 

Marlboro 
V I S T A M I L , S. L. 
JEANS & JACQUETS 
Avda. del Cid, 144-146 
Tel. (96) 370 23 62 - VALENCIA-14 



Marlboro 
A l g u n s d'aquests productes son tan especial i tzats que, 

en t o ta l , o m p l i r a n mi le rs de tendes. Sabeu que s ign i f ica, a ixò? 

Dones, que M A R L B O R O es t robarà a to t a r reu . 

Signi f ica que els nostres consumido rs , cada vegada mes, 

t robaran gairebé de to t a MARLBORO. 
Signi f ica popu la r i t a t , m o d a , hab i t ud de c o m p r a 

i conf ianga en la marca. U n mercat gegant i . 

N o us h i quedeu a fora! En t reu en el m ó n de MARLBORO! 

I N D U S T R I A S M E D I T E R R Á N E A S 
D E L A P I E L , S. A. - Calcat esportiu 
Ctra. de Chuches, s/n. 
Tel . (964) 66 05 00 - V A L L DE U X Ó (Castellò) 

C A R M E N R O D R Í G U E Z D E G U E V A R A 
( V D A . D E A N D R É S R O D R Í G U E Z S E D A N O ) 
Gorres/Barrets 
Hospital, 7 - Tel . (96) 321 53 75 - V A L È N C I A - 1 

C H O R B I S A -Xàndals/Peces d'esport 
Nicolau Pr imi t iu Gómez Serrano, 15 
Tel . (96) 378 89 52 - V A L È N C I A - 1 5 

FRANCISCO P E R O N A , S. L. - Moneders/Bosses 
esportives - Polígon Industrial 
Tel . (96) 273 08 36-62 - B E N A G U A C I L (Valencia) 

I N D U S T R I A S SALFER, S. L. -Vestits de bany 
Ctra. Masía del Juez, 50 
Tel . (96) 155 03 12 - T O R R E N T (Valencia) 

C I N C A L , S. L. - Cinturons 
P.o Alameda, 17 - Tel. (96) 360 43 72-73 - VALENCIA 

CONFECCIONES P U E N T E , S. A. - Camises 
Tte. Coronel Noreña, 30 
Tels. (91) 467 31 08 / 239 06 34 - M A D R I D - 5 

PRODUCTES M A R L B O R O INTEGRATS 
EN M A R L B O R O C O R P O R A T I O N . 



POSA T EN MARXA 
AMB t-LLIill̂ b-Vil 

I IMFORMACIO I I N S C R I P C I O N S 
CA T 588 

•= m ^JKTUM*, S.A. 
BARCELONA: PARIS. 136. T. 239 97 01 250 38 06 
Madrid: Blasco de Garay. 21. T. 449 41 50 - 449 41 54 
Valencia: Pelayo, 45. T. 365 06 00 
Zaragoza: S. Juan de la Cruz. 26. T. 25 80 00 
Tort osa (Tarragona): Despuig. 25 T. 44 35 62 
Tudela (Navarra): Pza. S. Jaime. 4. T. 82 07 48 82 21 33 
Puerto da Smunta lUakmnial' licaiulpuna li T ìàl IK K i l t 

TTJRINTER.S.A. 
ALREDEDOR DEL MUNDO 

BARCELONA: BAILEN, 46. T. 225 83 70 
Madrid: Ayala, 116-118 
T. 275 50 69 • 275 51 55 • 275 63 48 





BAUDRIER «8.000» 

FRE DINAMIC «SHUNT-

GASHERBRUM II (8.035 MTS.) - KARAKORUM 

* r r 

à V 

Els components 
de l'expediciô catalana 
al GASHERBRUM II, 
hem confiât la nostre 
seguretat a la marca 

PUNYS PETZL 

DISTRIBUCIÔ: 
(PETZL) 

Carançà Vi lamar i , 37 in t . 
B a r c e l o n a - 1 5 - T e l . 3 2 5 7 9 12 



a On hi ha mes 
Quantität de 
Qualität 

Plaga Universität, 7 - Telf. 317.91.86 

Parking Plaga Castilla 

Portal de l'Angel, 32-34 - Tels. 317.91.86 - 317.91.90 

Parking SABA - Plaga Catalunya 

fundat l'any 1908 

BARCELONA 

HBMERA ASCENSION 
•E S O L I T À RIO 

NA NO A PARBAT 

SOLO 
La primera ascensión en solitario al Nanga Parbat 

El testimoniatge d'un gran alpinista que, lluny de pré
tendre mitificar-se, procura presentarse tal com és: un 
home! Perô... un home corrent? 
No obstant, ascendir els vuit mil mètres del Nanga Par
bat en solitari, sensé ajuda, abandonat al seu esforç 
Personal, es un empeny que arrabassa lo titànic. 
Que es Reinhold Messner? Un home o un superhome? 
Aquesta és la pregunta que es fan molts alpinistes. És 
molt probable que trovem una resposta en la lectura 
d'aquest relat apasionant. 

Un volum 19 X 34 cm. amb il.lustracions a tot color i en 
blanc i negre. 
P.V.P. 1.000,-Ptes. 

EDITORIAL R M - Passeig de Sant Gervasi, 2 4 - Barcelona-22 



case protector 
DURALEU-FORTE 

FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* 



Redacció i administrado: 
Paradís. 10 - Barcelona (2) 
Tel. 315 23 11 
Director: 
Josep Casanovas i Garcia 
Maqueta: 
Carles Fabregat i Sans 
Secretan: 
Josep Velázquez i Crespan 
Corrector: 
Joan Costa i Costa 
Publicitat: 
Francesc Pro i Rendón 
Diputació. 176, pral. 2.a 

Tel. 254 86 39 
Adjunts al director: 
Josep Elesban Paül i Torrent, 
Salvador Fuella i Cornado 
Equip Redaccid Crónica: 
David M. Aloy, Jaume Altadill, 
Armand Ballart, 
Lluís Belvís, Modest Montlleó, 
Alfred Montserrat, Joan Sabadell, 
Alfons Valls. 
Subscripcití: 
1.100 pessetes l'any (sis exemplars). 
Estrangcr 1.400 pessetes. 
Preu d'aquest exemplar. 200 
pessetes. (Comanda de números 
endarrerits, a la redacció de la 
revista.) 
Dipósit Legal: B. 545-1958 
Impremta: 
SUIMPA, S. A. 
Industria. 110 

Nota de la redaccio: 
A l'article «Catàleg de les glaceres 
de la peninsula ibèrica», publicat en 
els n.° 716 i 717, per un error no es 
va esmentar en nom de J. M. 
VILAPLANA com a un dels 
membres de l'equip que realitzà 
aquell estudi. 

MUNTANYA. 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Català 

ANY CV N.° 718 VOL. 88 DESEMBRE 1981 

SUMARI 

Editorial 530 

Nádala 531 

La muntanya palentina 
532 Ermenegild Carrete i Bisbal 532 

Mallos de Riglos. Impresslons i algunes 
ressenyes 

542 Lluis Belvis i Del Río 542 

Sant Marc i Sant Joan d'Anya (La Noguera) 
Joan Rais i Seriané 547 

Grand Pilierd'Angle. Goulotte 
Boivin-Vallencant 
Joan Quintana 549 

Al Mont-Blanc des del sud (Pilastra de 
Peuterey) 

551 Joan Marti del Castillo 551 

L'arttibetá 
556 Ramón Pinto i Comas 556 

De Barcelona al Canigó a peu (i III) 
559 Albert Gras i Francesc Beato 559 

En el centenari del gran dibuixant Junceda 
567 Jaume Vives i Mateu 567 

Crónica excursionista 
Equip redacció crónica 

Alpinisme 569 
Espeleología 573 
Actes 573 
Bibliografía 576 

Portada: Curavacas. Del cim estant, se'ns presenta el cim oest. Lluny, apareix 
I'Espigúete, ben solltari. 
(Foto: Ermenegild Carrete.) 

Els anieles publicáis a «MUNTANYA» expressen solament l'opinió de llurs 

autors. La revista «Ml'NTANYA». editada peí Centre Excursionista de Catalu

nya-Club AlpiCátala, es publica sense cap finalitat lucrativa. 

M U N T A N Y A 529 



EDITORIAL 

CULTURA POPULAR 
Aquest mes de desembre han tingut Hoc a Barcelona, i 

concretament al Palau de Congressos de Montju'íc, dues 
manifestacions culturáis organitzades per la Conselleria de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalität de 
Catalunya: el Congrés de Cultura Tradicional i Popular 
( 12 i 13 de desembre de 1981) i les Jornades de l'Estudi de 
la Problemàtica Cultural (19 i 20 de desembre de 1981). 

Del 12 al 20 hi hagué una mostra cultural de moltes de 
les iniciatives que actualment son vives a Catalunya. 

El Centre Excursionista de Catalunya fou convidat a 
instai.lar-hi un stand on es veiés la vinculació de la nostra 
entitat amb el desenvolupament de la cultura popular a 
Catalunya. 

Aquesta vinculació, que hem fet avinent tantes vegades des 
de les Iínies de les editorials de MUNTANYA, no pot 
resumir-se en un breu espai de Saló d'exposicions. Només 
podem donar-ne una aproximació si considerem l'obra 
publicada que, des del comencament de la seva existencia, 
ha estat preocupació i objectiu de la nostra entitat. 

Aquesta obra parla prou de quina ha estat l'actuació de 
la nostra associació i en quins camps s'ha mogut i es mou 
actualment. Prenem com a mostra el que avui tenim el 
goig d'adjuntar-vos amb aquest número de MUNTANYA: 
el «Full d'Instrucció Geogràfica» publicat l'any 1881, 
igualment com ho fou un «Full d'Instrucció 
Arqueológica». 

L'un i l'altre son prova que el Centre Excursionista de 
Catalunya sempre ha estat conscient de l'obligació de 
participar solidàriament a la necessària difusió de la 
cultura entre tots eis ciutadans. 

Aquests fulls, com si fossin posters actuáis, foren fixats a 
les Rectories, Escoles, Estacions i Ajuntaments deis pobles 
per a coneixement de tothom. En llegir-los ens adonem 

que el desconeixement de la propia realitat, de la propia 
terra i de la propia cultura, entre eis catalans, ja ens ve de 
lluny. 

Fa cent anys podíem atribuir-ho a l'escola o a 
l'escassetat de mitjans de comunicació. Ara hi ha mes 
escoles i molts mitjans de comunicació; pero, sobretot. 
aquests es preocupen encara ben poc per la difusió de la 
nostra cultura. Per aixô continuem sentit-nos 
solidàriament responsables de fer-la arribar ais sectors mes 
amplis possibles de ciutadans. 

Ja sabem que la nostra aportado des de MUNTANYA 
sera petita davant la magnitud de la tasca que cal fer, pero 
no podem renunciar-hi, i tornem a demanar-vos la 
col.laborado un altre cop, per fer mes i mes rie el seu 
contingut, per fer-ne una obra col.lectiva, un reflex de 
l'activitat constructiva deis excursionistes que estimen la 
terra i eis pobles, i volen fer participar a tothom en aquest 
amor. 

El molt honorable President de la Generalität de 
Catalunya clogué el Congrés de Cultura Tradicional i 
Popular amb un amical Parlament adreçat a les entitats 
participants i a les persones dedicades al treball de la 
difusió de la cultura popular. 

El President de Catalunya, eil també durant tants anys 
treballador i lluitador per la cultura catalana, manifesta 
l'agra'íment per la tasca feta i, sobretot, com confiava que 
continuaríem treballant com sempre, fent honor a l'esperit 
d'iniciativa que caracteritza eis catalans, perqué el teixit 
que configura la nostra vida social nécessita les entitats 
culturáis, puix elles son factors insubstituibles de 
conscienciació, d'integració i de convivencia. 

Així ho entenem també nosaltres, i des de 
MUNTANYA continuarem treballant per anar-ho 
aconseguint. 
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LA MUNTANYA PALENTINA 
Ermenegild Carrete i Bisbal 

A Paléncia, per trobar muntanyes cal anar 
cap amunt, on comparteixen el veínatge 
amb Santander i Lleó. Damunt una línia 
imaginaria que conjunyís Guardo amb 
Aguilar de Campoó, apareix un massís de 
muntanyes altes i entrellacades, que 
constitueixen el sortint mes pronunciat de 
la serralada cantábrica damunt l'altiplá 

castella. El baleó d'aquestes muntanyes és 
la Peña, seguit de calcarles blanques que 
s'escampen de Cervera fins a Guardo, on 
alguns cims superen els 2.000 metres. De 
qualsevol d'aquests cims, arrodonits i de 
fácil pujada, s'abraça un panorama ben 
dilatât, especialment vers el sud, tot 
immensament pia, carni de Carrión de los 

Condes, Ledigos, Villaumbrales, Paléncia... i 
Valladolid. Si girem la vista cap al nord, la 
sinuosa carretera deis embassaments 
delimita aquesta serralada. La Peña és una 
continuado de la serra del Brezo (2025 m), 
que és tallada peí riu Carrión, a prop de 
Guardo, per entrar tot seguit a Lleó. Ais 
nostres peus tenim l'embassament de 

Las Tuerces. La meteorització diferencial de la roca calcarla ha donat formes capritxoses a Las Tuerces. 
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Camporredondo i, al vessant meridional, les 
valls de Tosante I del Brezo, amb els pobles 
de Valcovero, Valsurbio, Rabanal de las 
Llanas i San Martín de los Herreros, ja a 
prop de l'embassament de Cervera. Envers 
el nord, i camíde Santander, hi ha les 
muntanyes tributarles del riu Pisuerga: 
serralada de Peña Labra, serra Coriza, Tres 
Mares, Valdecebollas, coll de 
Piedrasluengas, que voregen sempre els 
2.000 metres. 

Una característica mes d'aquesta troca 
de muntanyes és el semicercle que forma 
peí nord, en devallar sobtadament a 
Santander i Lleó per les valls de Yuso, 
Cereceda I Liébana, bé que mantenint una 
corda d'unló des de Peña Redonda fins ais 
Picos de Europa. A Camporredondo s'inicia 
la carena ascendent envers el nord: passa 
per Curavacas (2520 m) i s'uneix al Ves 
(2080 m) i Peña Prieta (2536 m). Ara, la 
carena davalía del Ves al Port de San Glorio 
( 1620 m) on pren rumb NO i, per la serra 
Mediana, fa cap al coll de Pandetraves i pies 
de Friero, ja de pie a la zona d'influèneia deis 
Picos de Europa. 

Aquest cabdell orogràfic dificulta 
extraordinàriament les comunicacions, i ha 
mantlngut els pocs pobles de la muntanya 
quasi incomunicats al llarg deis segles. 
Aquest contretemps els ha permès de 
servar un cert caire feréstec en diferents 
aspectes. Amb l'arribada de l'automôbil, ja 
no h¡ ha distancies per ais durs 
muntanyenes de Cardaño de Arriba, 
Vidrieros i tants poblets de la muntanya 
palentina. A pocs llocs de la geografía 
hispana és tan encertat el nom de «cul de 
sac» com al nus de muntanyes que tenim al 
nord de la provincia. 

Breu visita a La Lora 

Aquesta extensa zona geográfica s'estén 
per les províncies de Santander, Burgos i 
Palència. Aprofltant l'avinentesa del nostre 
pas, camíde Fuentes Carrionas, vlsitem dos 
monuments ben peculiars i característlcs: 
l'església d'Olleros de Pisuerga, obra 
hipogea d'un pastor i arquitecte afeccionat, 
on esmerçà tota una vida de treball, a hores 
lliures (llegenda). El segon monument 
s'anomena Las Tuerces, i l'arquitecte és el 
conjunt d'éléments naturals com el vent, la 
pluja i el sol. La meteorització diferencial de 
la roca calcarla ha donat forma a nombrosos 
monólits, carrerons i estimballs al damunt 
d'un turó proper a Villaescusa de las Torres. 

Església hipogea a Olleros de Pisuerga 

Aquest tipus d'arquitectura tingué un 
notable auge en aquesta zona i está 
relacionada amb l'arquitectura religiosa, bé 
que el seu origen podría ser totalment paga. 
A La Lora degueren existir diverses 
ediflcacions excavades a la roca, molt 
especialment on apareixen estrats de sauló 
o mares, car aquesta és la principal 

Curavacas. A la carena oriental, el Diente del Oso 
apareix de sobte en arribar alcoli Hospital. 

Las Tuerces. Farallo damunt la conca del riu Pisuerga. 

particularitat de les edificacions estudiades 
per el Sr. Gonzalo Alcalde Crespo, 
col.laborador del Museu Arqueológic 
Provincial de Paléncia. 

Aquesta facilitat de treballar el sauló ja 
fou aprofitada abans del segle X pels 
naturals del país, i n'és bona prova la 
quantitat de restes trobades. Algunes obres 
encara son utilitzades. El caire de l'obra 
manifesta ben clarament el seu destí: 
popular, civil, castrense o religiös. 
L'església d'Olleros és situada a redós del 
Monte Cildá, i mereix de ser visitada 
detingudament, perqué l'avinentesa de la 
proximitat a la ruta Paléncia-Reinosa per 

Aguilar de Campoó convida a esmercar-hi 
una estona. Un senyal indica la cruïlla a 
Olleros, pöblet on horn dona tota mena de 
facllitats per a visitar el temple, on eis 
visitants són atesos amablement per 
l'encarregat d'atendre les visites. Aquesta 
persona lliura un füllet informatiu que 
descriu breument les vicissitude i la historia 
d'aquest peculiar Hoc de culte. 

L'església és ben original, i causa 
sorpresa al foraster no acostumat a 
l'arquitectura hipogea. El temple consta de 
dues naus excavades al sauló, on apareixen 
diverses pigmentacions combinades amb 
estrats d'horitzontalitat irregular. El 
campanar, plantat a dalt del petit cingle que 
forma la façana de l'església, és 
d'espadanya, i la campana és moguda des 
de baix per una cadena que erosiona tota la 
façana. Un seguit de tombes excavades a la 
roca es poden veure a l'entorn d'aquest 
monument singular. 

Aquest primitiu Hoc de culte fou 
possiblement un temple pagà al segle VI, i 
ocupava el Hoc de Tactual sagristia, on 
encara es pot veure l'entrada antiga, 
actualment aparedada. L'aitar, d'ara central I 
amb una autèntica ara romana per la seva 
forma, fou descobert fa рос en l'estupend 
estât que tots podem admirar. Res no s'ha 
modiflcat. 

Acíes celebra la santa missa de cara al 
pöble ja des dels segles VII-VIII, fins que fou 
omplert d'enderrocs i de pedrés en procedir 
al canvi de la celebrado del culte, i fer-lo 
d'esquena al pöble. A prop de l'aitar, una 
menuda capelleta romangué aparedada des 
de l'any 1755 f ins a l'any 1931, en que fou 
novament descoberta i també fou obert 
l'accès al púlpit. A la capelleta hi ha un 
sépulcre excavat al sauló, de color ocre i 
amb estrats acolorits de groe al marró, que 
causa efectes ben curiosos en contemplar 
les irregulars columnes que apuntalen la 
volta amb arcs «tajones»; i dos del absis són 
dels anomenats de «elosca». El Dr. M. 
García Guinea, en la seva obra «El 
Románico en Palencia», exposa: «Encara 
que actualment se'ns presenta amb 
afegiments i ampliacions d'època no 
romànica, possiblement el traçât 
(exceptuant-ne la sagristia i l'entrada) de 
l'espai hipogènic és projectà i obríen època 
medieval, probablement al segle X, i 
s'engrandía darrerles del segle XII, seguint 
una tradleió netament románica». Aquest 
temple no está carregat amb cap element 
ornamental; tan sois al cor hl ha uns 
capitells ben toses, si bé aquest racó del 
temple ha estât treballat amb elements 
exteriors. La fusta amb qué está bastit el 
mateix cor mostra senzllls gravats que 
escauen perfectament a l'arquitectura del 
Hoc, tot fet a cops de pie. 

Avul, 4 d'agost, és Festa Major a Olleros, i 
la coincidencia és ben celebrada, perqué els 
visitants som convidats al dinar comunal 
que consisteix en grans paelles que no 
paren de provelr amb aquest meniar 
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La muntanya palentina. La Peñalba i, en primer terme, la Peña Abismo. (Foto: F. P. M.) 

La muntanya palentina. La carena del pie Tres Mares, important per I'origen de tres rius: Nansa, Ebre i Pisuerga, que 
vessen aigües al Cantábric, Mediterrani i Atlantic, respectivament. 

aromatic ais qui s'hi presenten 
acompanyats de plats i cassoles. Centenars 
de forasters ens afanyàvem a buidar 
aquelles paelles de vuit pams d'amplada, tot 
fent xerinola. Els sofert cuiners, vinguts 
d'un acreditat restaurant d'Aguilar de 
Campoó, foren els principals protagonistes 
d'aquesta diada agostera, celebrada 
casualment a l'ombra d'aquesta obra 
hipogea en la qual un pastor matava 
l'estona a cops de pie ara fa només 
1.400 anys. 

Olleros de Pisuerga pertany al partit 
judicial de Cervera de Pisuerga, es troba a 
l'alçada de 900 metres i a 7 km abans 
d'Aguilar de Campoó, per la N. 611. El poblé 

és situât a la vora dreta del riu Pisuerga, a la 
sortida del congost de La Horadada i al 
repeu del Monte Cildá. 

Las Tuerces 

Aquesta enlairada configurado calcarla, 
semblant a la Ciutat Encantada de Conca, 
esta situada damunt la plana per on baixa 
mansament el riu Pisuerga, al lloc conegut 
per Coto de Mave, ben conegut deis 
pescadors de truites i buscadors de cranes. 
Per pujar a Las Tuerces cal anar al poblet de 
Villaescusas de las Torres, situât a 900 
mètres d'alçada I eomunicat per un camí 
d'IRYDA que va de Valoría de Agullar (4 km 

abans d'Aguilar de Campoó) fins a la vora 
dreta del riu Pisuerga, que cal creuar per un 
pont nou de trinca. Aquest petit llogarret és 
a la vora esquerra del riu Pisuerga, I a la 
confluencia amb el Camesa, abrigat peí 
faralló de Las Tuerces. Las Tuerces és un 
dérivât de torca, Hoc espadat on pedrés de 
totes dimensions han près diferents formes 
amb l'ajuda deis agents atmosfèrics, i la 
imaginado popular s'ha encarregat de donar 
nom a cadascuna d'elles: la Mesa, Seta, 
Reyes Católicos... 

És Intéressant de recorrer aquest 
laberíntic paratge pie de forats, ponts i 
soles, que són enva'íts per plantes i arbusts 
de tota mena, segons l'orientació deis 
passadissos. Aquesta particularitat permet 
la vida d'una flora ben variada; descobrim 
l'avellaner i el coscoll silvestre a les 
escletxes mes obagues. L'acampador 
solitari disposa d'una munió de racons entre 
tanta roca, i els petits espais planers són 
tota una catifa verda i fresca. 

Per a facilitar l'accès al d m de Las 
Tuerces, una pista s'enfila per on pot fins el 
capdamunt del faralló. Ara caldrà 
endinsar-s'hl I, per aquest complex 
laberíntic, anirem descobrint noves figures 
a cada revolt, fins arribar a un baleó natural 
penjat un centenar de metres damunt el 
Pisuerga. Aquesta tálala ofereix una ampia 
visió de la conca d'aquest riu, on el conreu 
de cereals alterna amb salzeredes que 
s'obstinen a trencar la uniformitat 
monocolor del blat a punt de sega amb les 
taques de verd bellugadís i tendre deis 
clmals de l'arbreda. Entre verds i groes, la 
ratlla recta del ferrocarril de Santander 
trenca aquest infinit mantell vegetal i es 
perd a l'horitzó. 

Si passeu per Aguilar de Campoó camí de 
Picos de Europa, atureu-vos a Olleros, i 
també a Villaescusa de las Torres, per 
conèixer Las Tuerces. Estem a La Lora i cal 
aprofitar-ho! 

ELSCIMS 
PRINCIPALS 

Peña Prieta (2536 m) 

Aquesta muntanya és plantada al bell mig 
de l'intrincat sistema orogràfic que es dreca 
al nord de la Península Ibérica, entre el 
Cantábric i el subaltiplà nord de Castella. La 
serralada Cantábrica, anomenada per 
alguns geógrafs Pirineu Cantábric, limita a 
l'oest amb el massís Galaic i, per l'est, 
s'allargassa fins el País Base, ja a l'inici del 
Pirineu Occidental. 

El pie Bisaurin (2668 m), un cim pirinenc ja 
al límit d'Aragó amb Navarra, és el veí mes 
próxlm a la Peña Prieta que la superi en 
aleada; i si ens girem envers ponent, la Peña 
Ubiña (2471 m) ja dins Astúries, inicia la 
minva progressiva d'alçades de la serralada 
Cantábrica, que no s'aturarà fins a 
submerglr-se al litoral Galaic. 
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Ouan som al vessant meridional dels 
Picos de Europa, crida l'atenció la Peña 
Prieta, un bony que emergeix darrera les 
altres muntanyes de carenes suaus de 
Sierra Mediana, tota verda a l'entorn del 
port de San Glorio, per on passa la carretera 
Rlaño-Potes, d'interès eminentment turistlc 
i que cap enamorat de la muntanya 
cantábrica no ha d'ignorar, perqué en el seu 
recorregut no decau gens linteres del 
visitant. La meva curiositat per la Peña 
Prieta, aquest «bony» que es descobrla 
girant l'esguard vers el sud, s'accentua en 
pujar un matíde visibilitat extraordinària al 
dm de Coriscao (2234 m), passejant des 
del coli de San Glorio i el mirador de Lllesba, 
on arriba la carretera turistica per a facilitar 
l'accès a la millor vista panoràmica dels 
Picos de Europa, acompanyat del monument 
a l'ós, plantât aquídalt, com qui recorda 
passats dominis, ja llunyans. Si bé l'atracció 
I les llums fotogràfiques feien girar la vista 
envers els tres massissos deis Picos de 
Europa, resplendents de Hum I ombres, 
l'interès pel desconegut se centra en 
aquella muntanya rodona, en aquells camins 
ramaders iniciats al port de San Glorio I que, 
enfilant-se muntanya amunt, carni de 
Robatorio, i cercant la ruta de la Peña Prieta, 
seguien fondais i arrodonides carenes. Han 
passât els anys ¡ ara he pujat a la muntanya 
misteriosa, el cim llunyà que tan bon 
record et deixa quan l'has visitât. Aquest 
cim, ja en terreny santanderí, és una talaia 
dominant de les altres muntanyes, en 
quedar ¡solat del Curavacas i també de 
l'Espigüete, els dos cims mes característics 
de l'entorn. La carena cimera és composta 
de dos cims: el cim nord s'estimba damunt 
els Altos de Río Frío, amb desnivells d'uns 
sis-cents mètres de mal terreny, on domina 
la pudinga poc compacta; el cim sud és de 
roca esquistosa i pendents moderats, que 
s'inicien a la mateixa carena cimera i 
continúen vers el proper Alto de Fuentes 
Carrionas i pie de Tres Provincias (2497 m), 
confluencia de les de Lleó, Santander i 
Paléncia. La vista que ofereix el cim de Peña 
Prieta és extraordinària; per fer-se carree 
de tot aquest món de valls i cims que ens 
envolten sois hi ha un carni: pujar a Peña 
Prieta. Aquest bony, nom aparentment 
despectiu, és la clau de volta de la serralada 
Cantábrica i mereix, eli sol, un llarg viatge. 
Tot seguit descric un Itinerari d'accès des 
del sud, fácil i sensé cap mena de dificultáis: 
Cardano de Arriba - barranco de Las Lomas 
- cabana de la Campiza - Pozo de Las 
Lomas - el Cuchillar o Agujas de Cardano 
-Tres Provincias - Peña Prieta - alto del tío 
Celestino - Valmediano - Cardano de 
Arriba. 

Aquest itinerari remunta la vali de Las 
Lomas, després de deixar primer a 
l'esquerra el torrent Vallejo, i més endavant 
es troba el carni que davalía del coli del Ves, 
paral.lel al torrent Ormas. Ara, el nostre 
carni gira a l'esquerra, segueix la vora dreta 
del riuet i s'enfila de sobte i passa prop de la 

Mapa general de situado de la muntanya palentina. 

Campiza, on hi ha una cabana. Més amunt, 
cai creuar novament el torrent, pel nord. 
Damunt nostre tenim les agulles de 
Cardano, les quals ens tanquen l'horitzó. 
Som al Pozo de Las Lomas, una petita 
llacuna que és l'origen del riu Cardano, I que 
fa recordar la munió de petits estanyols 
escampats pel nostre Pirineu; és envoltada 
de verda gespa mig ofegada per munts de 
pedruscall despenjat de la cresta cimera. 
Som a dues hores de Cardano de Arriba, ¡ el 
paisatge ha canviat de sobte, perqué la 
proximitat a la cresta cimera trenca la 
monotonia de la vali de Las Lomas. Cal pujar 
per la canal centrai est de les agulles de 
Cardano i, ja dalt del porteli, en poca estona 
s'arrlba al cim quasi inapreciable de Tres 
Provincias. Les agulles gairebé no tenen 
interés per a l'escalador (la roca és 
inestable I poc vertical), però la seva silueta, 
en trencar la monotonia de les carenes 
veínes, actúa com a element decoratiu del 
paisatge. La imaginado ha batejat les 

agulles amb diversos noms: Cuchillar, 
Lomas, Cardaño i, també, Campo de 
Gibraltar; ignoro quina relació pot haver-h¡ 
amb el polémic penyal. 

Al NE, i a poca estona de camí, es 
descobrelx la Peña Prieta, que se'ns 
presenta arrodonida, com la carena 
fronterera que quasl bé envolta la valí de 
Nuria. Al nord hi ha el fondal de Las Bobias. 
capcalera de la valí de Lechada, que ens 
conduiria a Portilla de la Reina, a la ruta 
Riaño-Potes, peí port de San Glorio. De Tres 
Provincias anem a Peña Prieta per un camí 
que s'enfila suaument peí vessant oest de la 
muntanya, flns el mateix cim, a tres hores 
de Cardaño. Acícoincidim amb nombrosos 
muntanyenes d'arreu d'Espanya, 
procedents tots del Campament Nacional 
que la Federado Palentina de Muntanyisme 
ha realitzat a Pino Llano, a mig camí entre 
els dos Cárdanos. Aquesta agradable 
coincidencia em permet de rebre una 
valuosa informado sobre les muntanyes 
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que ens envolten. Després d'una bona 
estona de fer geografia, prenem el carni de 
retorn, sadollats d'imatges noves per a 
nosaltres. Ara davallarem a Cardano de 
Arriba per la carena fins a l'Alto del Tio 
Celestino, Valmediano i vali de Las Lomas; 
arribarem al poble després de quasi sis 
hores de carni. 

Escalada 

Quatre vies d'escalada solquen el 
vessant nord de la Peña Prieta, les quais 
s'inicien a la cota 1900. Son sis-cents 
mètres d'enfilar-se per canals, xemeneies, 
relleixos herbosos, dièdres i arestes en 
estât caòtic. De tot hi ha, a la Peña Prieta, en 
aqüestes cinc hores d'escalada, que mai no 
és superior al IVo. 

Espigúete (2453 m) 

És el cim mes bonic de la muntanya 
palentina. Tot eli es de constitució calcària, 
desproveït quasi en absolut de tot vestigi 
vegetal si exceptuem aquella floreta 
nascuda al racé mes obac o bé al relleix on 
es mante acumulada la minúscula capa de 
terra portada pels vents. L'Espigüete recorda 
els cims de Picos de Europa, àrids i del tot 
despullats; només la roca blanca i aspra ens 
acompanyarà en el decurs de l'excursió. La 
mola bianca d'aquesta muntanya es 
distingeix des de qualsevol cim palentí o 
Neones, perqué és el cim solitari, blanc i 
erm, en contrast amb les altres muntanyes 
veines, vestides amb mantell vegetai: les 
unes, amb líquens, i d'altres, més 
acollidores, on la pastura permet 
l'explotació ramadera. L'Espigüete té la 
forma d'esquena d'ase, amb pujada 

progressiva d'est a oest; el cim principal 
(2453 m) i l'occidental (2428 m) són 
palentins, però una part del vessant oest ja 
pertany a Lieo. Els vessants N i NE son els 
preferits pels escaladors, si bé la roca no 
ofereix unes caractéristiques òptimes per 
manca de verticalitat i per l'excessiva 
fragmentació. La neu, el glaç i d'altres 
agents atmosfèrics son els demoledors 
d'aquesta muntanya calcària; i per fugir dels 
perills d'aquest castell de pedra inestable, 
els escaladors palentins han escollit la 
primavera per anar a l'Espigùete. Quasi 
totes les vies d'accès als dos cims s'han 
recorregut també l'hivern, ja des de l'any 
1967. 

Val a dir que l'Espigùete és accessible per 
quasi tot arreu, però avui ha estât escollit 
l'itinerari caréner EO. Sortim del 
Campament de Pino Llano (km 2 de la 
carretera a Cardano de Arriba) i ens enfilem 
tot segult per on millor ens sembla. La 
primera hora de carni cal esmerçar-la corn a 
aproximació a la carena, i després només 
resta anar pujant seguint el Nom calcari i 
pelât, fins al cim oriental. Una breu baixada i, 
després, unes plaques Mises que cal pujar 
amb atenció, però sensé cap dificultat, ens 
permetram assollr el cim occidental i 
superior de l'Espigùete. L'horari esmerçat 
és de 2 h 45 m. Per ser aquest un cim isolât, 
sensé cap carena que el lllgui amb d'altres 
cims d'una alçada semblant, gaudeix d'un 
ample camp panoràmic, especialment 
damunt els embassaments de 
Camporredondo i Campuerto, units a 
Camporredondo de Alba, a 1.197 mètres 
sota nostre. El nostre cim equidista de 
Valverde de la Sierra al SO i de Cardano de 
Abajo, al SE. De retorn es pot devallar al 
vessant sud per la tartera que separa els 

Olleros de Pisuerga. L'església hipogea mostra la 
tacana, erosionada per l'ús de la cadena que acciona la 
campana. 

Secció B-S. 

dos cims o bé pel corredor SO, i fer cap a 
Cardano de Abajo, a 3 km del Campament. 
L'itinerari més curt, però, es l'emprat a la 
pujada. 

Els vessants N i NE, com he esmentat, 
están reservats als escaladors i presenten 
dificultats de fins a IVo, entre les quinze vies 
obertes fins ara (1980). La més dificultosa 
és la de l'esperò N, on sis escaladors 
burgalesos i palentins han realitzat méritons 
intents. Quan aquest esperò s'hagi seguit 
del tot, a ben segur sera l'itinerari de més 
categoria alpina de les muntanyes 
palentines. En pue avançar les principáis 
caractéristiques: un Nom rocós s'inicia junt 
al carni de Mazobres (200 m, IIo). Després 
cal fer un rappel de 40 metres per una 
aresta descomposta, per tal d'anar a la 
bretxa, base de l'aresta intermitja. Una 
variant és la de pujar per un corredor, entre 
els espérons N i NE, en el cas de voler 
esquivar el llom rocós. A l'aresta intermitja 
se centren les dificultats de l'esperò N. Cal 
pujar uns 30 m de roca fluixa, fins damunt 
d'una águila. Reunió. Tot seguit, un segon 
llarg de corda similar a l'anterior. Reunió. 
Flanquejar per una canal i tornar a l'aresta 
( 10 m, IVo), i després progressar per una 
Nastra fins a la propera reunió (20 m, de IV, 
V, i IV sup.). Una vegada ací, es presenta 
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una paret ben llisa que caldrá passar amb 
l'ajuda d'A-l i A-ll per tal d'assollr la gran 
plataforma, després de passar els 50 
metres d'escalada lliure. Serem al repeu del 
contrafort superior. Aquest darrer obstacle 
presenta una lleugera verticalltat a l'inicl i 
tot segult s'ajau, pero la dificultat es manté 
uns 100 m, fins a la bretxa, i s'acaba 
l'ascensió amb una fácil grimpada al cim 
oriental de l'Espigüete. 

Curavacas (2520 m) 

Aquesta muntanya, allargassada i nua, 
crida l'atenció per la seva formado 
geológica, ben característica dlns el conjunt 
muntanyós que s'alca al nord de la provincia 
de Paléncia. La meitat superior del 
Curavacas és un amuntegament de palets 
de riera lligats amb un ciment fluix, el qual 
presenta al muntanyenc un cúmul de 
dificultats i perills dlsfressat de bellesa 
original. Cal intuir aquest parany. Ara bé; 
una vegada conegudes aqüestes defenses 
de la Natura, el muntanyenc i l'escalador 
sabrán trobar la manera de moure's per 
aquest racó de l'orografia palentina, ben 
diferent de les altres muntanyes veines. La 
pudlnga del Curavacas, fosca o vermellosa, 
és coberta quasi tota ella per liquen de 
diferents colors, si bé hi dominen els groes i 
verds. Aquesta aparent pigmentado 
verdosa, vista de lluny, ens presenta una 
muntanya talment de bronze, coberta d'una 
pátina uniforme. Aquest curios efecte visua 
s'accentua al matí, quan la muntanya 

húmida del relient de la nlt rep els primers 
raigs solars. 

Com ja he dit, Curavacas és una 
muntanya amb dificultats, d'una estructura 
que no admet pendents suaus ni camlns 
segurs. Tot és pudinga, soleada ací I allá 
amb escletxes fondes de cantells 
arrodonits; per anar guanyant aleada, caldrá 
fer continues marrades damunt un terreny 
on no hi ha cap pedra estable, ni cap arbre, 
matoll o relleix encatifat on reprendre l'ale. 
Per cercar aigua, a l'estiu, caldrà 
entaforar-se dins les escletxes obagues del 
vessant nord on s'amaga la neu, fugint d'un 
sol que estavella les pedrés. 

La carena del Curavacas pren la direccló 
est-oest, i el seu inici pot ben ser el dm de 
Las Lagunillas (2122 m) i el Monte de las 
Huelgas (2111 m) on apareixen les primeres 
dificultats careneres. La cresta és tallada 
per la bretxa i pas de l'Hospital o Paso 
Cabriles, indret on hi ha l'agulla Diente del 
Oso. Ja fa estona que cal cercar els passos 
accessibles per avançar carni del cim, 
passant d'un vessant a l'altre, fins arribar 
dalt del pic Principal, a 2520 m, per un corriol 
planer del vessant nord, amb una 
intéressant perspectiva deis estimballs que 
es precipiten damunt la vali del riu Carrión. 
Passât el cim, la dificultat es manté; cal 
conèixer els passos, salvar la canal sud, el 
Portillo, pujar tot seguii al d m del mig i, per 
la carena fácil, davallar al coli de Resollar, i 
seguir cap al cim orientai, coli de 
Curruquilla, Postildesoña i Alto del Ves, on 
la carena es divideix. La més modesta 
davalía en dlrecció SO al pie Vallejo i, per 
Canchas de Ojeda, condueix a Cardano de 
Arriba. 

La carena principal gira sobtadament cap 
al nord i tanca l'olla superior de la conca del 

Carrión amb el cim de Peña Prieta, com un 
ñus que intentes lligar aqüestes carenes de 
llom suau I arrodonlt. De fet, però, el ñus que 
ho lliga tot és el cim quasi desapercebut de 
Tres Provincias, veíben proper de Peña 
Prieta i límit septentrional de la provincia de 
Paléncia; és el Hoc d'unió amb les de 
Santander i Lieo. Som a la capcalera de la 
vali del Carrión, i caminem alegrement per 
la carena fácil i coberta de gespa mentre, a 
l'est i ben avall, la llacuna de Fuentes 
Carrionas brilla com un espili gegant. 
Aquest racó de món, reservat ais 
caminadors, és una meravella de la Natura 
on quedes sadollat de plaer. Roca, flora, 
perspectives i silenci composen un tot que 
ens allunya i ens fa oblidar els neguits de 
cada dia. Ara comprenc la venerado deis 
muntanyenes palentins per Fuentes 
Carrionas. 

La carena descrita, Marga d'uns set 
quilòmetres, promet l'interès Constant al 
caminador; i encara estareu més satisfets si 
accepteu la recomanació deis muntanyenes 
palentins, que la perllonguen: des de Peña 
Prieta al cim de l'Espigüete I balxada a 
Cardano de Abajo. Si, quan aneu a Paléncia, 
voleu aprofltar bé el vlatge, ja ho sabeu: la 
integral deis tres cims més interessants de 
la zona, amb inici a Puente Pucherín, 
Curavacas, El Ves, Peña Prieta, Espigúete i 
Cardano. Ouedareu ben servlts, si el temps 
us hi acompanya. 

Itinerari 1. 

Vidrieros, manantial de Fuente Cabriles, 
coli Hospital, cim Principal de Curavacas i 
retorn pel mateix itinerari de pujada. 

Es pot acampar a mig carni de 
Triollo-Vidrieros, passat el pont per on balxa 

I Peña Prieta és una muntanya fácil, des de Tres Provincias, on esmorzem, venint de Cardano de Arriba. 
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el rieroi de Las Ortigosas, afluent del 
Carrión. Anar a cercar la proximitat del riu, 
prop d'un moli, ara una ruina. A l'entorn, la 
pollancreda ens acollirà, ens empararà amb 
l'ombra dels arbres, aci ben escassos. 
Vidrieros resta a un qullòmetre, però a 
l'entorn del poble no és possible d'acampar, 
perqué tots els prats són closos. 

Sortir de Vidrieros en direccló NO, pel 
curs del rieroi Valdenlevos que cal deixar 
ben aviat per remuntar el curs del seu 
afluent, el Cabrlles, un rluet que s'esmuny 
sota nostre, a la dreta, mig amagat pels 
arbustos. El carni s'enfila sense 
contemplacions, de primer ben ample i 
voltat de matolls, I arriba ais prats del 
Resollar, a una hora del poble. Més amunt, 
quan van desaparelxent els vestlgis 
vegetáis, el manantial de Cabriles indica el 
darrer Hoc amb aigua. Cai remuntar tot 
seguit una tartera antipàtica, fent equilibris 
a cada pas per no rodolar damunt aquest 
amuntegament de palets de riu. Hem arribat 
al coli Hospital. El Hoc és sorprenent i poc 
habitual. Entre parets que semblen 
ametllats, s'obren escletxes i canals que no 
inspiren gens de confianca per a enfilar-s'hi. 
Enmig d'aquestes formacions apareix el 
Diente del Oso, un monòlit alt d'uns 40 
metres al Hoc més accesible. Deixem 
l'escalada per a més endavant, i baixem uns 
metres pel vessant sud a cercar un caminet 
que, cap a l'oest, flanqueja la paret carenera 
per sota el repeu i, després de creuar 
algunes canaletes, s'enfila per la canal més 
ampia, que mena al collet o porteli. Cal 
enfilar-se per entre blocs laberíntics, 
esgarrapant pudinga, i ja som al porteli, 
conegut aci per la Liana. Cai seguir pujant, 
ara pel vessant nord, enfilant-nos per 
pedrots sense cap dificultat, i uns dos-cents 
metres de carni quasi planer ens 
condueixen al cim principal de Curavacas. 
L'arribada compensa la pitrada continua des 
de Vidrieros. Davant nostre, de cara a 
ponent, l'estrep nord dels cims Sud i Oest 
sorprèn per l'aspecte alpi. Fondes canals 
vestldes encara amb nevers solquen la 
paret rovellada, i aparentment inaccessible, 
que vessa les aiguës a la conca superior del 
Carrión, on diversos estanyols (anomenats 
aci pozos) donen petites notes de color a 
una vali desprovista de tot vestigi forestal. 
Encara és possible de trobar restes de 
troncs que subresurten entre el pedregam 
de la tartera, fidel guardadora d'aquests 
testimonis d'un bosc desaparegut. 

Curavacas és una talaia única damunt les 
muntanyes més meridionals que formen 
barrera i impedeixen de descobrir la 
pianura del camp palentí. L'embassament de 
Camporredondo cobreix la part més fértil de 
la vali, i la serra del Brezo tanca aquest petit 
mar artificial, que emmagatzema setanta 
milions de metres cúbics d'aigua del riu 
Carrión, aturades per un barratge alt de 66 
metres, prop de Camporredondo de Alba. Si 
glrem la vista cap a l'oest, l'accldentada 
carena del Curavacas al Resollar quasi priva 

Mapa de carenes. 

la vista envers el solitari Espigúete, del quai 
es veu sols la punta blanca, calcarla, pelada 
i seca, també dlferent de les altres. Per 
descobrir els Picos de Europa, caldrà pujar a 
Peña Prieta, mirador únic de tota la 
serralada cantábrica. De Vidrieros al cim de 
Curavacas: 2 hores, 30 minuts. 

Itinerari 2. 

Cardano de Arriba, El Ves, Curavacas, 
Huerta Grande, cabana del Ves, Cardano. 
Aquest itinerari segueix la carena del 
Curavacas d'oest a est i torna a El Ves, 
recorrent a mig aire el vessant nord de la 
muntanya. És una excursió Marga I ben 
intéressant, gens recomanable en dies 
boirosos. 

Se surt de Cardano per la vora esquerra 
del rieroi de Las Lomas. Al cap de poca 
estona, el carni deixa el rumb nord i s'inclina 
cap al NE, que és la direcció al coli d'EI Ves. 
Es deixa a la dreta el rierol Vallejo, i més 
amunt caldrà deixar la vali de Las Lomas, 
que condueix a Peña Prieta. Un rierol 
secundari s'enfila per la valleta d'EI Ormás 
i, el carni, seguint la dreta orogràfica del 
curs d'aigua, passa junt una cabana de 
pastors, i s'enfila dretament al coli d'EI Ves, 
que ja és a prop. El paratge ens recorda les 
muntanyes de Nuria: Finestrelles, Segre, 
Noufonts... Acítampoc no h¡ ha arbres ni 
cingles; la ruta és monòtona i sois esdevé 
intéressant a mesura que guanya aleada, en 
obrlr-se l'horitzó. Després de quasi dues 
hores de pujada, arribem al coll. Ara cal anar 
ais petits estanyols o pozos del Ves, on és 
obligada una parada per a recuperar forces. 

Cal no perdre temps; decidits, tornem a 
pujar fort, sota el pie d'EI Ves i, després, 
seguint a mig aire, anem al coli Postil de 
Soña; cal pujar al pie Resollar i, per la seva 
esquena, es troben diversos passadissos 
que ens van apropant a les parets de 
pudinga de les canals meridionals, tan 
caractéristiques d'aquesta muntanya. Ens 
estem movent pel vessant sud, de fácil 
accès al cim Principal. Una breu grlmpada ¡ 
entrem a la forqueta que separa el primer 
pie del segon (o del Mig). Una vegada 
arribats en aquest pas clau, és ben fácil de 
passar a l'altre collet I enfilar-se tot seguit al 
cim superior de Curavacas. De quatre a cinc 
hores, des de Cardano de Arriba. 

Per al retorn, escollim una variant que 
segueix primerament la via normal, fins a 
salvar una graonada (l'unie indret que cal 
passar amb atenció) i, ja al repeu i junt al 
talús, baixa un estret passadís que ens 
conduira a la timba de la paret nord del 
Curavacas. Estem a Huerta Grande. A bon 
pas es travessa aquest relleix sembrai de 
pedrots despenjats de dalt. El contrafort 
que baixa del pie d'EI Ves intercepta el bon 
carni segult fins ara; cal salvar aquest 

obstacle per sota, prop de la cabanya d'EI 
Ves, remuntar el rierol vessador de les 
llacunes i retrobar el coli d'EI Ves. Sois resta 
baixar a Cardano de Arriba, després d'unes 
nou hores de trescar per aquesta serralada. 

Itinerari 3. 

Vidrieros, Santa Marina, Chozo de 
Peñaloca, coli Hospital, Curavacas, amb 
retorn per Las Escaleras o bé per Huerta 
Chica. 

Aquest itinerari s'enfila pel vessant nord, 
defugint el carni habitual del vessant sud 
per Fuente Cabrlles (itinerari 1), de pujada 

538 MUNTANYA 



monótona. Se surt de Vidrieros per la pista 
de terra que segueix el curs del riu Carrion, 
fins a la proximitat de la confluencia de 
l'Aruz amb el Carrión, a l'indret de Santa 
Marina. Ara cal seguir riu amunt, per la Vega 
de Corre-Caballos, lloc per on entrem a la 
valí de Pineda per la Hoz del Carrión. Ací hi 
ha la cabana o chozo de Peñaloca. Ens cal 
passar el riu i remuntar la Cuenca Hospital, 
fins al coli on hi ha el Diente del Oso. Pujar al 
Curavacas, seguint l'itinerari 1. Es baixa de 
Curavacas, per la ruta normal del vessant 
NE, fins a trobar-nos damunt el marge que 
domina el Pozo Curavacas, bressol de 
Hegendes esgarrifoses, de bruixes i 

dimonis. Es pot baixar a la llacuna o pozo I 
seguir fins a la valí de Pineda pel carni de las 
Escaleras. Si preferim escurcar-lo, caldrà 
girar per l'inclinat tàlveg de Huerta Chica, 
que salvem quasi horitzontalment. Ja 
superat el contrafort que ens separa de 
Cuenca Hospital, davallem alegrement pel 
tàlveg fins a retrobar el Hoc Inicial de 
l'excursió, prop del riu Carrión. Prenent com 
a Hoc de sortida Santa Marina, aquesta 
excursió és d'unes 6 hores. 

Escalada al Diente del Oso 

Águila alta d'uns cent metres, I de 
trenta-cinc metres per on s'escala. S'inicla 

l'escalada per una xemeneia formada per 
una petita águila a l'esquerra del monólit. 
Aquest xemeneia (IIIo) és dificultada per un 
pedrot encastat (IV o), I surt per la dreta a un 
repeu (R-1). Ara cal enfilar-se per l'esperò 
(IIIo) fins un relleix (R-2). Se surt per 
l'esquerra a un diedre ben dret (IV o) i, tot 
seguii, per l'esperò fins a la R-3. Una 
escalada fácil i ja som al cim. Dificultat = D. 
Inf. 

Els escaladors famlliaritzats amb la roca 
montserratina restaran valoració al grau de 
dificultat senyalat. 

Primera escalada: 28-VII-74, per 
J. Hernáez i Marco Aurelio de Miguel, del 
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Agulles de Cardano, des del Pozo de las Lomas. 

C.A.E. Informació: Guía del Alto Carrión, de 
la Fed. Palentina de Montañismo. 1978. 

L A M U N T A N Y A 
PALENTINA 
A L'HIVERN 

Els quatre descensos de la Peña Prieta 

Una vegada mes, el vell refrany castellá 
s'ha fet realitat i ha enfarinat l'espinada 
septentrional d'Espanya a l'arribada de Tots 
Sants. Aquesta geografía laberíntica que 
es desprén de la barrera pirenaica per anar 
a sumergir-se al mar, enllá, per Finisterre, 
va assenyalant amb preclsió els 
moviments d'una simfonia a mesura que 
travessa tot aquest mosaic de províncies 
que reben les neus de la serralada 
Cantábrica. Aquesta simfonia sona amb 
mes intensitat en entrebancar-se amb el 
molió on conflueixen Santander, Lleó I 
Paléncia. Aquest lloc, conegut per Mojón 
de las Tres Provincias (2497 m), és ben a 
prop deis tres cims mes importants de la 
serralada: Espigúete (2453 m); Curavacas 
(2520 m) i Peña Prieta (2536 m). 

Els cims de Curavacas i Espigúete, per 
la seva formado rocallosa i accidentada, no 
permeten l'ús deis esquís, si bé la práctica 
de l'escalada hivernal hi té un extens camp 
d'acció, i amb mes preferencia que no pas 
a l'estiu. La Peña Prieta, en canvi, és una 
muntanya ideal per a anar-hi amb els 
esquís, amb la seguretat de trobar-hi bons 
descensos I, fins i tot, una marxa 
d'aproximació reservada ais esquiadors 
ben preparats. 

Els qul hem nascut i viscut al cor de la 
valí de Liébana, al nord d'aquestes 
muntanyes que anomeno, ens és permés 
de conélxer tots els racons i d'escollir a 
pler entre els nombrosos itlnerarls'que ens 

ofereix la muntanya hivernal. Avui escolliré 
quatre descensos, tots ells amb inici al 
molió de Tres Provincias, un dm planer i 
veí de Peña Prieta. Aquest ve'ínatge 
m'obliga a titular aquest treball amb el nom 
de Peña Prieta, com a protagonista, en 
deferencia a la muntanya mes alta de la 
serralada Cantábrica, si volem oblidar 
alguns cims, ben pocs, de Picos de Europa. 

L'itinerari de pujada pot ben ser: Puerto 
de San Glorio, Robatorio, arestes de Cubil 
de Can, Los Altares, Tres Provincias, Peña 
Prieta. També podem sortir de Llánaves de 
la Reina, Bobias, valí de Lechada i Tres 
Provincias. No faig esment de cap accès 
des de Cardaño, al vessant meridional del 
Massís, perqué els descensos están 
sempre encaminats cap al vessant nord. 

Itinerari 1. 

Hem pujat al proper d m de Peña Prieta 
amb els esquís calçats, i hem tornat al 
molió de Tres Provincias, després de gaudir 
duna extraordinaria panorámica deis tres 
massissos de Picos de Europa, separats 
només per vint qullómetres i una carretera 
molt atrevida que comunica Riaño amb 
Potes peí port de San Glorio (1609 m). Des 
de Peña Labra i Tres Mares, a llevant, fins 
a les muntanyes de Peña Ubiña, a ponent, i 
mes enllá del Port de Pajares, un rosari de 
cims emblanquinats aguanten l'ensopiment 
hivernal. Ací, sois i amb els nostres esquís, 
valorem la utilitat d'aquestes febles fustes 
com a mitjà de comunicado i d'esport. 

S'lnicla la davallada des del molió, bo i 
prenent rumb SO, en direccló ais cims de 
la valí de Lechada. El pendent és acusat, 
ais primers viratges, i la neu quasi sempre 
és ben assentada. Estem ¡mmersos dins la 
valí en forma d'U, que pet met anar d'un 
cantó a l'altre, fins i tot de passar just sota 
el desplom nord de les agulles de Cardaño. 
Després, i seguint el curs de la valí que 

gira vers el nord, s'enfila la canaleta de 
Bobias (1850 m), que és el pas obligat per 
anar al pía de la Vega de Naranco (1550 
m). Caldrà remuntar uns quaranta metres 
per situar-nos justament a la mateixa 
canaleta, que sempre, i fins molt avancada 
la temporada, té neu esquiable. Al fons de 
la Vega de Naranco encara es pot trabar, 
ratoneando por sendas y tronchas, neu 
apta per a esquiar fins el matelx pont de 
Llánaves (1400 m). 

Aquest descens es pot considerar el 
mes habitual des de Peña Prieta. 

Itinerari 2. 

Estem al molió de Tres Provincias. 
Aquesta vegada les nostres espátules 
enfilen cap al NO. De primer, travessem 
uns llargs i suaus vessants a mig aire, un 
exercici que ens permet de posar-nos a to i 
reconèixer l'estat de la neu. Lleugeres 
patinades cap a l'esquerra ens permeten 
de calibrar aquesta magnífica neu, quasi 
sempre pois a falcada on som (2450 m). 
Arribem a la coincidencia de l'Alto del Cubil 
de Can amb la carena que ve de Los 
Altares. Ara ve el millor! Un tub es 
precipita, amb un pendent Constant de 35° 
a 40°, ampie d'uns vuitanta metres, i salva 
un desnivell de sis-cents metres fins a la 
cota 1850, davant la Canaleta de las 
Bobias. Ací cal repetir el descens de 
l'itinerari 1, per la Vega del Naranco. 

Aquest Itinerari, permeteu-me que 
l'anomeni «Tubo de Herreros», per ser amb 
aquest inoblidable company de tantes 
excursions, l'Enrique Herreros, amb qui 
compartía la primera davallada per aquest 
tub. 

Itinerari 3. 

Som ara al coli, ben ampie, que separa el 
molió Tres Provincias, de Peña Prieta. 
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S'inicia la devallada a la cota 2480 m, 
rumb SE, per la capcalera de la conca del 
riu Carrión, on unes petltes llacunes 
anomenades Fuentes Carrionas donen nom 
al petit cercle, tancat per les parets del 
Curavacas i els pendents, mes agradables, 
de Peña Prieta. Una vegada immersos dins 
aquesta olla nevosa, baixem a voluntat per 
on ens plau: no hi ha obstacles ni 
entrebancs que obliguin a assenyalar un 
camí. La gruixária de la neu es manté fins a 
darrers de maig, i s'acumula seguint les 
vicissituds geológiques del terreny: es 
troben successius desnivells ¡ fondals 
interiors en aquests amagats racons de la 
cordillera Cantábrica, protegits per 
l'esquenall de carenes que tanquen 
aquesta valí encerclada. Després, caldrá 
seguir baixant peí vessant meridional on el 
riu Carrion, acabat de néixer, inicia els 
primers passos. Ara caldrá anar deixant a 
la dreta vertiginosos vessants a mig aire 
que es perden allá baix, ben lluny, i girar 
cap al sud per Las Conerias, pujant tot 
seguit per la carena que es desprén per 
orient del cim sud de Peña Prieta i 
traspassant-la. 

Entrem ais Puertos de Río Frío, on es 
passa del vessant atlántic (on hi ha la 
conca del Carrión) al cantabrio, mes aspre. 
Un mur natural que encaixona Río Frío es 
vene per l'extrem oest, per anar a una zona 
propera, de nou, al repeu de Peña Prieta. 

Som ais entorns de Fuente Bramadera. 
El pendent és quasl inexistent i cal remar 
per anar perdent de vista, a la dreta, el 
Chozo del Barrio i l'estiuenca Fuente 
Borriquera, i abocar-nos tot seguit a Las 
Hoces i, per camí carreter, fins a Cahora. 

Aquesta ruta és la sortida natural deis 
Puertos de Río Frío envers Liébana; ara 
está nevada i és practicable amb esquís 
fins a ben entrada la temporada, per la 
seya orientado septentrional pura. La Peña 

de Canta el Gallo i el Chozo de Cahora son 
mollons únics per apreciar tota la grandesa 
de la valí de Cereceda. Sense deixar el 
camí, es baixa suaument, tenint damunt 
nostre cimals de roures milenaris i 
espesses fagedes de branques núes que 
esperen el nou vestit primaveral. La Mesa 
Fría, la mala corba de El Yudero, Casanzo, 
a 1600 m, on la neu retinguda hi és 
abundant i ben ràpida, en estar protegida 
deis raigs solars. Després el carni s'inclina 
avall; hi ha la possibilitat d'arribar esquiant 
fins a molt a prop de la Tenada de Barrio 
(1100 m). Ací, un trencall cap l'est, que 
passa pel coli de Cezura, permet el pas a 
Dobres, Cucayo I a l'alta vali de Barago. 
Aquest recorregut justifica, eli tot sol, una 
excursló. 

La meta d'aquest descens, el més llarg 
que ofereixen els vessants de Peña Prieta, 
és el poblé de Barrio. Нет assaborit uns 16 
quilòmetres de baixada continuada, amb 
uns 1500 metres de desnivell. 

Itinerari 4. 

El descens més ràpid de Peña Prieta 
s'inicia al coli sud, dirigint ara els esquís 
cap al nord. L'inici del pendent supera els 
45°, i tenim sota nostre la cubeta 
horitzontal del tercer Пас suspès de Los 
Altares. Aquest repeu anima a llancar-se; 
girant sempre a l'esquerra, deixem aquesta 
primera cubeta a la dreta i ens situem en 
un collet que s'insinua, passant al segon 
Нас o pozo, с о т ne diuen els pastors 
d'aquestes muntanyes. Cai seguir rumb 
NE, mentre rodegem el repeu de la Peña 
Prieta per trobar el primer Пас, I tot seguit 
continuar per la coneguda ruta de Fuente 
Bramadera i Puertos de Río Frío. 

(Extracte de la descripció teta per Javier 
Rivas i publicada al Butlieti informatiu 2/79 
de la Federación Palentina de 
Montañismo.) 

Butlletí de «Agrupación Montañera Astur 
TORRECERREDO», any 1951, n° 23. «Guía 
del Macizo del Alto Carrión», de Antonio 
Sanz Valona. Palencia, 1978. «La Montaña 
Palentina», de Gonzalo Alcalde Crespo, 
Palencia 1979. 

CARTOGRAFIA 

«Fuentes Carrionas». Edició de la 
«Federación Palentina de Montañismo», 
Palencia, zona Norte, a escala 1:80.000. 
(Informado cartográfica i dades d'interés. 
Gabinet cartografie i topografie. Palencia.) 

«Mapa Oficial de España». Conjuntos 
provinciales. Palencia. Escala 1:200.000. 

La «Guia del Macizo del Alto Carrión» és 
una publicado de la Federado Palentina 
de Muntanyisme, on l'autor sols disposa de 
36 pagines per donar a conèixer i descriure 
totes les vies d'ascensió i escalada ais 
tres cims més importants de la muntanya 
palentina. La guia va acompanyada d'un 
menut mapa de carenes, a escala. També 
hi és reproduit un croguis topografie 
d orientado general, bella remembrança 
d'aquell gran muntanyenc que fou Ángel 
de Sopeña; d'altres dibuixos deis tres cims, 
amb les vies d'escalada i variants, 
acompanyen el text, que és dedicat guasi 
exclusivament ais escaladors, en détriment 
deis muntanyenes forasters, ais quals és 
difícil d'interpretar amb seguretat la breu 
descripció feta de les rutes normáis 
d'accès ais cims, camí habitual de retorn 
utilitzat pels escaladors. Hi manquen 
horaris, un detall orientatiu tan útil que 
sols trobem en tres ocasions. A ben segur, 
la propera edició de la «Guía» subsanará 
aquest oblit. 

«La Montaña Palentina» és una 
publicado composta de quatre volums, 
d'unes 280 pagines, que compren l'estudi 
de les quatre comarques naturals situades 
al nord de la provincia. Els dos primers 
volums («La Lora» i «La Braña») ja son al 
carrer, ipròximament apareixer'a «La 
Pernia» i «Fuentes Carrionas», seguint 
l'ordre geografie d'aquestes comarques, 
d'est a oest. Aquest estudi-document de la 
Muntanya Palentina és un treball résultant 
de la investigado constant i pacient de 
l'autor, en estreta col.laboració amb el 
jove Equip d'Estudis i Investigacions 
Espeleo-Etnogràfiques. Hi són descrites la 
flora, fauna, geografia local, arquitectura 
popular, castrense i religiosa, com també 
les pervivències històrigues i 
arqueològigues a la zona. Nombrosos 
dibuixos i fotografíes acompanyen aquest 
treball, bona part d'eli obtingut in situ per 
T Equip d'Estudi. 

La publicado ha estât patrocinada per la 
«Caja de Ahorros y Préstamos de Palencia», 
mitjançant la seva «Obra Socio-cultural». 
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MALLOS DE RIGLOS 
Impressions i algunes ressenyes 

Amb motiu de trobar-me a Saragossa, en 
diverses ocasions vaig tenir l'oportunitat 
d'anar a Riglos, per coneixer una mica 
aquest Singular massis, escola d'escalada 
de l'Aragö, del que tant havia sentit parlar 
als amics, havia llegit en revistes i havia 
escoltat en moltes conferencies amb 
projeccions de transparencies, que ens el 
recomanaven com a Hoc d'interes per als 
escaladors. 

Breu descripciö 

Molts de vosaltres ja coneixeu Riglos, 
per haver-hi escalat molts dels seus 
itineraris; d'altres no el coneixeu tant, I es 
ara, despres dels meus contactes amb les 
roques de Riglos, quan mes sento la 

Mallo Pisón i el Puro cara N. 

Lluís Belvis I del Rio 

nécessitât d'escrlure una mica sobre les 
meves impressions d'aquesta regió! 

Els Mallos es divideixen en tres grups; el 
mes important és el grup central, que és 
aquell a on es troben materialment 
enganxades les cases del poblé. Aquest 
grup conté el grandiós Mallo Pisón, de 907 
metres d'altura sobre el nivell del mar. 

La massa pètria dels Mallos és formada 
per conglomérats heteromètrics, és a dir, 
roques composades per infinitat de códols 
de totes mides, que s'aglutinen mitjancant 
un ciment saulós-calcari d'un fort to 
rogenc. Aquest conglomérat, segons els 
especlalistes, tendeix a disgregar-se (fet, 
aquest, que es fa évident ais escaladors) 
quan el ciment es veu altérât. Aixè ens fa 
comprendre clarament Testât de 

Mallo Melchor Frechin i Mallo Visera. 

descomposició en que es troba aquest 
massis. Els conglomérats de Riglos daten 
del terciari mitjà (fi i principi dels périodes 
oligocè-miocè) i són contemporanis a 
l'elevació de la carena pirinenca. 

Tant per carretera corn per ferrocarril, el 
poblet de Riglos es troba molt ben 
comunicat per als escaladors de Saragossa 
i, especialment per als d'Osca a causa de 
la seva proximitat. Antlgament, el viatge en 
tren es feia amb el popular «Canfranero» 
avui ja desaparegut i reemplaçat per un 
fred ferrobûs. 

En una vali esplèndida, on transcorre 
l'alegre pas del riu Gallego, la configuració 
de Riglos es magnifica. El contrast de les 
teulades de color marró i les blanques 
parets de les cases, materialment 
enganxades als fantàstics Mallos, ens 
ofereix una visió de conjunt realment 
inoblidable. 

El conglomérat de Riglos, encara que és 
diferent del de Montserrat, en moltes 
ocasions, en determinats passos, quan t'hi 
trobes escalant, et produeix una sensació 
similar. 

Crée que, per a l'escalador coneixedor 
de l'escalada a Montserrat, els problèmes 
d'adaptació que ofereixen els Mallos no 

Mallo Fire. 
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son gaires en comparado ais que hi troben 
els escaladors provlnents d'altres escoles; 
potser allô mes remarcable només sigui 
(punt, aquest, en el qual colncidim molts) el 
fort grau de descomposicló en que 
malauradament es troben molts trams 
d'escalada d'algunes vies. Aixô dona a 
l'escalador novençà en aquest massis una 
certa sensacló d'lnseguretat, i l'obllga a un 
constant temptelg de les preses, fins que 
s'hi comenca a trobar una mica 
familiarltzat; tot aixô, sempre en 
comparado a la compacltat que en general 
se'ns mostra en la major part de les vies 
montserratines. 

Aquí, a Riglos, en la majoria de vies, els 
encastaments i petits extraploms (que hi 
son coneguts amb el nom de panzas] son 
molt frequents, i no s'hi troba l'abundància 
de «plaques» que tenim a Montserrat. 

En una de les meves añades a Riglos, un 
dels companys de cordada em va fer una 
mica d'histôria d'aquest massis, I em va 
explicar Infinitat d'anecdotes que, com sol 
passar a tot arreu, es van transmetent de 
generado a generado d'escaladors. 
D'aquestes anecdotes, una em va cridar 
molt l'atencló. En breus trets, és la 
següent: Durant molts anys, els 
capdavanters de l'escalada a Riglos, quan 
obrien una nova via, l'enregistraven I feien 
la fitxa técnica de l'ascensió en un 

Mallo Puro, cara N. 

Ilibre-registre que, com el que hi ha 
actualment, es trobava a disposició de 
tothom a «Casa Don Justo», el conegut bar 
de Riglos que és el Hoc de reunió de tots 
els escaladors del massis; aquest 11ibre va 
fer molt bon servel a tots els qui el 
consultaven abans d'una ascensió; un dia, 
per desgracia, aquest primer Ilibre-registre 
va desaparèixer (nlngú no sap avui encara 
qui el pot tenir); potser algú, amb el pretext 
d'endur-se'l per relligar-lo o amb una altra 
excusa similar, se'l va quedar i ja mai mes 
no el va tornar; el cert és que ara, tothom 
sent que aquest llibre no sigui a «Casa Don 
Justo», d'on mai no devia haver sortit, ja 
que allí sempre feia un gran servei tant ais 
qui volien asessorar-se com ais qui volien 
fullejar-lo per conéixer una mica la historia 
de Riglos. És una llàstima, mes que res pel 
valor sentimental d'un llibre que recollia 
ressenyes i signatures de tots els 
escaladors que, amb les sèves vies, dia 
darrera dia, havien anat escrivint la historia 
deis Mallos I que van fer realitat aquest 
massís-escola d'Aragó. 

També pensó que seria molt intéressant 
que sortis publicada una guia d'aquest 
massis amb la recopilació de totes les vies 
d'escalada obertes fins avui, ja que Riglos, 
per la seva tradicló i importancia, ho 
nécessita amb urgencia per a la seva 
divulgado, i per tal que els nous escaladors 
tinguin una bona font d'lnformadó sobre 
les vies que hi volen realitzar. 

Tine confiança que algun dels escaladors 
amb els quals per sort l'Aragó compta, farà 
realitat aquesta guia a semblança de les 
nostres del Montserrat, la quai sens dubte 
servira encara mes per a promocionar el 
coneixement d'aquesta incomparable 
escola. 

Actualment, el nombre de vies obertes 
és bastant considerable, malgrat que 

Mallo Cuchillo. 

l'extenslô del masssis no és massa gran, I 
que certes parts del massis no son 
aprofitables a causa de la seva 
descomposlciô. 

Vies amb tot a mena de dlficultats 
solquen avui les verticals parets de Riglos, 
si bé el IV grau és la dificultat mitjana que 
trobem en aquest massis. D'aquesta 
escola han sortit excel.lents escaladors, 
com els inoblidables Rabadà, Navarro, Ursi, 
Barzo, Montaner, Bescos, Cintero, Villarlg, 
Cored, i tants d'altres. 

Veient la realitat actual de Riglos, 
recordo un article publicat en els annals de 
«MONTANA» dels anys 1939-1945, on el 
malauradament desaparegut Ernest 
Mallafré, en un intéressant article, relatava 
la primera ascensiô al Mallo Fire, realitzada 
el 17 d'Agost de 1942, i hi deia: «és el 
nostre deslg que aquesta escalada serveixi 
de preàmbul a la série que no dubtem es 
realitzarà en tan soberga regiô de monôlits 
molt cobdlclats pels escaladors de la 
nostra escola de Montserrat». Paraules que 
ha n résultat reaiment profètiques, ja que 
van ser escrites l'any 1942, i avul son tota 
una esplèndida realitat. 

El viatge a Riglos val reaiment la pena, ja 
que és una experièneia Inoblidable i que, 
com ja he esmentat anteriorment, la 
varietat d'itineraris que se'ns hi ofereix és 
molta; en efecte hi ha quantitat, qualitat i 
divernitat de vies amb tota mena de 
dificultats. 

Per cloure aquesta descripeiô del que 
son els Mallos, res no sera mlllor que unes 
ressenyes d'alguns dels itineraris mes 
classics i bonics, els quais crée que ben bé 
poden servir corn a invitaciô per anar a 
conèixer Riglos i assolir-hi, si el temps ens 
ho permet, alguna de les sèves parets o 
agulles. 

Águila Roja. 
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MALLO PISÓN 

Via-Alberto Rabada-. 300 m. MD. A 1. 

MALLO PISÓN 

Via-Esperó Nord-. 300 m. MD. 
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MALLO PISÓN 

AS>C. 

Via «Carnavalada». 290 m. MD. A i. 

MALLO PISÓN 

• ViadEstiu: 290 m MD 
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MALLO VISERA 

Via «Guirles-Campos». 330 m. MD+A2. 

MALLO FIRE. PUNTA MALLAFRÉ 

« Via de les Fissures». 330 m. MD. 

MALLO VISERA 

Via «Mosquitos». 300 m. MD. 

MALLO PURO 

A&C. 

1.- «Via normal al Coll del Puro». 

2.-Aresta Sud. 

3- Aresta Nord. 
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MALLO MELCHOR FRECHÍN 

Via «Jose Antonio Sanz». 220 m. MDt. 

C ABC. 

MALLO CUCHILLO 

. Via del Filo del Cuchillo.. 250 m. MD.A2. 

A B C . 

MALLO CASTILLA 

Via «Julia». MD.A2.260 m. 

AGULLAROJA. CARASUD-OEST 

AHÍ. 

Via«Villarig».M.D. 140 m. 
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« 

SANT MARC I SANT JOAN D'ANYA 
(La Noguera) 

Joan Rais i Seriané 

Eis dos absis, amb la visible diferencia del seu acabament. (Foto: Joan Rais.} 

És un cas curiós, sorprenent i 
possiblement unie, que nosaltres sapiguem, 
el fet que, a pocs mètres de distènda i 
parai.lels un de l'altre, hi hagl hagut dos 
temples. Un d'ells sota l'advocació de Sant 
Marc I l'altre sota la de Sant Joan, ambdós 
semblants de llargada i d'amplada. 

Cadascun té volta de cano amb un arc toral 
centrât, absis semicircular amb una finestra 
a dues llums i una altra d'igual característica 
a ponent. El temple situât al nord, en el seu 
mur homònlm té dues finestres de doble 
llum. El situât al sud, en el mur sud té portai 
de mig punt amb dovelles i una finestra 

tapiada per un contrafort posterior. Els 
presbiteris d'ambdós temples teñen dos 
plans frontals a l'arc: l'un marca el 
semicercle, i l'altre, mes avançât, lliura 
directament al mur. L'absis nord és normal i 
corrent, sense ornamentado. L'altre, el del 
sud, té una característica especial poc 
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corrent, ja que és rematat per una ampia 
faixa d'algunes files de pedrés que arriba, 
cònicament invertida, fins a la coberta. 
Aquest absls, encara que mes petit, ens 
recorda per la seva semblanca el de Sant 
Roma de Comiols, situat no gaire lluny. Això 
ens fa suposar que ambdós temples foren 

Eis dos temples ajuntats, amb íespai central alegit i l'arc 
toral del temple del sud tallât. (Foto: Joan Rais. ) 

erigits peí mateix constructor. L'església 
septentrional correspon, pels seus detalls, 
al segle XI, mentre que la meridional fou 
construida al segle XII. 

Cap al segle XVIII, per tal d'assolir una 
major capacitat d'aforament va prendre's la 
decisió d'ajuntar ambdós temples I fer-ne 

Una de les íinestres del mur nord mig tapiada. 

tan sois un de mes gran. Amb aquesta 
finalitat hom va obrir arcs de mig punt a llurs 
murs contraposats. Entre ares va 
construlr-s'hi una nova volta de cañó, amb 
eis seus corresponents murs on aquesta 
pogués descansar. A l'est del nou espai 
cobert, van deixar-h¡ una petita capella 
rectangular, amb volta de mig punt, amb un 
pía frontal i una finestra rectangular 
bisellada per fora. Després d'aquesta 
reforma, faltar resta situat al centre de la 
ñau nord, i el temple, en sentit NS. Va 
aprofitar-se el portal del sud, que renovaren 
amb dovelles de vuitanta centimetres. El 
portal i una finestra del sud del temple del 
nord desaparegueren en fer l'arc per a 
ajuntar els dos edificls. El presbiteri sud, 
tancat amb una envà i una porta, resta com 
a traster. En el pia esquemàtic que 
presentem poden apreciar-se eis detalls 
que hem enumerai. 

En algún Hoc hem Meg it que I'absis central 
fou destruït, i que, per aquest motiu, es 
considerava que el temple era una basilica. 
Però hom pot adonar-se que es tracta de 
dos temples: primer, perqué son de 
diferents époques; segon, perqué eis absls 
no presenten cap indici d'haver-ne tingut 
d'altre entre ells; tercer, perqué la ñau 
central és molt mes estreta que qualsevol 
de les dues laterals, cosa que és totalment 
al revés en una basilica; quart, pel mur de 
ponent es veu clarament el diferent tipus de 
construcció que va tancar l'espai que hi 
havia entre ambdues esglésies; cinque, en 
unir eis dos temples calgué tallar els arcs 
torals en els seus llocs contraposats, la quai 
cosa és ben visible. 

Si, malgrat totes les consideraclons 
exposades, ens escomet encara la idea que 
el nou espai cobert hagués estât (per la 
seva forma, diguem) un temple pre-romànlc 
al quai s'hagués afegit una nau a cada 
costat, en diferents époques, direm que 
l'espai a que ens referlm, degut a la seva 
estretor, no és apte per a poder èsser 
utilitzat com a església. 

Allò que resta sense aclarir, és saber per 
qué van construir-se dos temples separats, 
tan a la vora l'un de l'altre, quan hauria estât 
mes logic adossar el temple posterior al 
costat del que ja existia, com va succeir 
amb Sant Pere de Talteüll i uns pocs mes 
que detallem en un altre article, publicat en 
el numero anterior de MUNTANYA 

Local i tzacio i c lau : 

Des d'Anya surt una pista NE que, en uns 
sis qullòmetres, porta al temple. Per a poder 
èsser visitât es presenta alguna 
complicado, ja que la clau és en règim 
rotatori entre les masies que componen la 
feligresía. Una vegada cada any, que és 
quan hi té Hoc el culte, es passen la clau els 
uns als altres. Quan se sap qui té la clau, en 
el pitjor deis casos s'han de fer uns dos 
quilòmetres d'anada, per pistes un bon xlc 
intrlncades, i a mes a mes cal que s'avinguin 
a deixar-la. 
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GRAND PILIER D'ANGLE 
Goulotte Boivin-Vallençant 

Joan Quintana i Paredes 

Clareja. Sota meu, el pendent glaçât 
encara és fose I resta en silenci. Els 
prlmers ralgs de sol acaricien tímidament 
el sérac de la Poire; els tons del cel 
canvien de color a poc a poc; els companys 
guanyen aleada fins el Hoc on tlnc muntada 
la reunió, just sota de la goulotte. El sol 
també guanya aleada. 

Recordó l'apropament de la tarda 
anterior. Molts alpinistes que pujaven al 
refugi-bivac Plero Ghlglione situat al coll 
de la Fourche, just sota la vessant de la 
Brenva del Mont Blanc. Fa fred. H¡ ha 
moites cordades a l'esperó de la Brenva; 

Sobre aqüestes ratlles el tram final de l'aresta de 
Peuterey. (Foto: Joan Quintana.) 

A la dreta: Caries Gusi a la goulotte Boivin- Vallençant, 
del Pilier d'Angle. (Foto: Joan Quintana.) 
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també, a la Major; algunes son al Sentinelle 
Rouge; una, al Grand Piller d'Angle. Des del 
refugl, el Piller d'Angle és la paret mes 
atraient d'aquest racé privilégiât dels Alps; 
també és la mes dura i difícil, soleada per 
diferents ¡tlneraris, tots de gran dificultat. 
Alxí, la via clàssica de la paret, la 
Bonatti-Zapelli, és un recorregut 
d'envergadura, avui clàssic dintre de l'alta 
dificultat glaciar. 

Les onze de la nit. El refugi-bivac queda 
enrera; algunes cordades ja estan arribant 
al coli Moore, indret d'atac de la majoria 
dels itineraris d'aquesta vessant del Mont 
Blanc. Avancem bé; fa fred, ¡ la lluna plena 
ens permet de caminar sensé l'ajut de la 
lampara frontal. 

Per tal d'anar al Pilier d'Angle ens cal 
pujar primer el coli Moore, i, després, 
baixar per l'altra vessant d'aquest, i amb un 
lleuger flanqueig a la dreta, arribar, saltant 
algunes esquerdes, a l'atac de la via. 

La rimaia, alta I vertical, ens separa 
d'aquest gegant que es l'Angle. La passem 
bé; la neu hi acompanya. A mà esquerra 
ens queda la goulotte Cechinel Nominé, de 
gran bellesa i alta dificultat. El pendent és 
dret, però la neu bona ens permet de 
guanyar aleada amb rapidesa. 

Darrera nostre, i a l'altre cantò del 
cercle, les vies de la vessant de la Brenva 
queden ¡l.luminades per les cordades que hi 
progressen. 

Ara, l'itinerari ens obliga a flanquejar a 
l'esquerra, el pendent s'accentua i la 
qualitat del gel, no tan bo com voldriem, 
ens fa progressar amb atenció. 

Els companys han arribat a la reunió; els 
asseguro i començo el primer llarg de 
corda de la goulotte, que és molt dret. Amb 
un glaç dur pujo fins a sota d'un mur 
vertical, on munto l'altra reunió. 

Sobre nostre, els séracs de l'Angle 
amenacen de caure d'un moment a l'altre; 
cal anar ràpids. 

Ataco el mur pel beli mig: 80° o mes. 
Quin plaer el de poder fruir d'aquests 
moments amb una harmonía i una 
seguretat totals. Estic content! A quaranta 
metres col.loco un cargol i començo un 
flanqueig a la dreta, molt difícil; un pas, un 
altre i reunió. Dos cargols i els piolets 
asseguren la progressió dels meus 
companys. 

Al meu darrera, i a l'horitzó, grans 
muntanyes; el Cervin i el Mont Rosa em 
fan recordar moments passats, viscuts 
amb il.lusió, sempre amb molta il.lusió. 

Caries pren el cap de corda. Puja molt 
bé. M'agrada. El pendent és 
extremadament dret; en un moment, 
separa els grampons de la paret i passa 
tan sols amb l'ajut dels piolets: és increíble! 
Aquest cop, la reunió queda muntada en 
les roques del cantó dret de la goulotte. El 
llarg següent es mixt: de primer cal pujar 
per unes petites goulottes molt dretes per, 
després, superar uns dièdres glaçats per 
tal d'entrar a la següent reunió. Caries 

Cara sud del Mont Blanc i Pilier d'Angle. Traçât de la 
goulotte Boivin-Vallençant. (Foto: Allons Valls.) 

passa bé, com sempre. Cinc tirades per 
dintre de la goulotte ens porten 
exactament sota la barrera dels Séracs de 
l'Angle, i amb uns flanqueigs a l'esquerra 
arribem sobre Textraplom del Pilier a uns 
dos-cents metres de desnivell per sota del 
cim de l'Angle. En aquest Hoc, per primer 
cop, notem el cansanci; i el sol comença a 
escalfar fort. 

Poe a poc prenem aleada fins a sota de 
la torre final del pilier i, amb uns Hargs 
mixtos, per un petit couloir arribem a pocs 
metres del Grand Pilier d'Angle, 4304 
metres d'alçada, en piena aresta de 
Peutérey. 

Davant meu, el Pilier de Freney s'alça 
vertical i temptador; també m'agrada la via 
Bonatti-Zapelli, directa al Mont Blanc de 
Courmayeur, élégant i solitària. 

Descansem una estona; fins i tot ens hi 
adormim i somniem. De nou en marxa, per 
un pendent mitjà guanyem alçada fins a la 
part terminal de l'aresta de Peutérey. 
Aquesta aresta és molt élégant i, també, 
molt Marga. Per sota de nosaltres, l'Agulla 
Blanca de Peutérey rep els últims raigs 
solars de la tarda. Al fons de la vali, les 
ombres també hi han arribat. 

Mentre avancem plegats, un grampo 
m'esgarrapa el paraneus i perdo l'equilibri, 
Cale, baixo ràpidament I no puc clavar el 
piolet. A la fl puc aturar-me en unes 
pedrés; el cor em batega fort; sento a prop 
meu l'olor de la por; estic nervios i cansat. 
Torno a pujar fins a l'aresta i prosseguim 
amb molta atenció. El Pilier de Freney 
queda sota nostre, Immers en l'ombra de la 
tarda; algunes cordades preparen el bivac 
sota mateix de la Chandelle; d'altres 
continúen: sortiran avui? 

Poe a poc guanyem els metres de 
desnivell que ens separen del Mont Blanc 

de Courmayeur, encara banyat pel sol, i 
amb una fàcil recorregut d'aresta arribem 
al Mont Blanc, de 4807 metres d'alçada. 
Bufa molt de vent i estem cansats; ens cai 
baixar aviat. Aquesta nit dormirem al refugi 
Vallot i, demà, a Chamonix, i, l'altre... 
Sempre somniem! 

RESUM TÈCNIC 

Mont Blanc (4807 m). Grand Pilier 
D'Angle (4304 m) 

Combinació de les vies 
DU FOUR-F RE CHEL i 
goulotte BOIVIN-VALLENÇANT 

Punt de part ida.- Estació sup. telefèric 
Aig. de Midi. Pta. Helbroner, Réf. Torino. 

Refugi.- Bivac Piero Ghiglione, 3690 
metres, situât al coli de la Fourche. 

Dificultat.- Gran recorregut mixt, glaciar 
d'alta dificultat, modem, molt mantingut. E. D. 

Desnivell.- 400 m per Tatac; 800 m 
Pilier; 500 m aresta de Peutérey: total, 
1700 metres. 

Material .- Piolets, grampons, cargols de 
glaç, cordes llargues, equip d'alçada. 

Horari .- Per l'Angle 10 a 12 hores; 3 a 5 
fins el Mont Blanc. 

I t inerar i . - Del refugi-bivac Piero 
Ghiglione anar al coli Moore, baixar per 
l'altra vessant i, amb un lleuger flanqueig a 
la dreta, arribar a l'atac. Bivac a l'atac, 2 
hores. Perill de caiguda de séracs. 

Descens.- Via normal del Mont Blanc. 
4.a repetició absoluta de la goulotte 

BOIVIN-VALLENÇANT i 1.* ascensió 
nacional per: Antoni Garcia, Caries Gusi i 
Joan Quintana. 

(13 d'Agost 1981) C. A. D. E./Club Alpi 
Català. 

Resum tècnic de l'article Mont 
Blanc de Tacul, impressions d'una 
escalada en solitari, de Joan Quintana 
Ornés per error en el número 717 de la 
nostra revista. 
Dades Tècniques 
M O N T B L A ' N C D E T A C U L -

G O U L O T T E A L B I N O N I - G A B A R R O U 

Primera ascensió: J. P. Alblnoni i P. 
Gabarrou; nit del 4 al 5 de juliol de 1974. 

Primera hivernal: R. Thomas i 
K. Wilkinson;9defebrerde 1976. 

Primera solitària: Alexis Long; hlvern 
de 1980. 

Primera Nacional: Antonio José 
Herrera ( C . A . U. Granada) i Francisco 
Aguado ( C . A . Maliciosa); 19 de juliol de 
1980. 

Primera nacional en solitari I hivernal: 
Joan Quintana i Paredes ( O A . D. E.-
Club Alpi Cátala). 

Desnivell: 500 metres. 
Dificultat: M . D. Las reunions es poden 

assegurar a las roques dels marges de la 
canal. 

Horari: 6 a 10 hores. 
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Ja a mitja primavera comencem a sentir 
que la nostra muntanya se'n dol, que els 
dies son molt llargs i que les altres 
contrades s'espolsen la neu, es fan mes 
assequibles i ofereixen itineraris de gran 
dificultat i bellesa, encara que de petites 
dimensions. A l'alpinisme cátala, aquest any 
se II ha parlât de pujar la bandera al cim mes 
ait del mon i, a mes, pel cami mes difícil. 
Aixô és una gran promesa, perô també és 
un gran interrogant. Haurem de correr pel 
Pirineu com «la guilla», amb la nit o la 
tempesta. Si volem apropar-nos a l'Everest, 
caldrà cercar on la neu slgui mes freda i el 
vent mes fort, per preparar-nos per anar 
a la mes alta aresta de la Terra. 

MI. BLAHC 
4.807m. 

Mf. MANC ck COURMAYEUR 

Itinerari de la integral de Peutérey al Mont Blanc (4807 m). 

AL MONT BLANC 
DES DEL SUD 

Pilastra de Peutérey 

Joan Marti i del Castillo 
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Bivac Craven (any 1936). (Foto: Joan Marti.) 

Cal seriosament provar les eines I 
provar-se cadascû ell mateix: no podem 
viure de records, si les nostres fites son en 
el futur. 

Aixi, doncs, donarem pas lliure a un gran 
somni molt temps adormlt: atacarem 
l'Agulla Negra de Peuterey per la seva 
aresta sud i, des del cim, davallarem a la 
cabana Craveri, al coll de les Dames 
Angleses, per remuntar a continuaciô fins el 
cim del Mont Blanc a través de la Punta 
Guillermina, la blanca de Peuterey (que té 
très puntes, totes a mes de 4000 mètres); 
davallada al gran plateau que és el coll de 
Peuterey, sortint-ne a través del Grand 
Pilier d'Angle, l'aresta de Peuterey fins el 
Mont Blanc de Courmayeur, on uns dolços 
pendissos ens portaran al mateix cim del 
Mont Blanc. 

D'alxô se'n dlu la travessia intégral de les 
Arestes de Peuterey: 8000 mètres de 
recorregut, 3500 mètres de desnivell, 700 
de rappels, etc.; dificultat mitjana: D 
superior. 

Poster central: 
Aquest estiu de 1981. dues cordades 

catalanes ban recorregut, respectivament, 
la intégral de l'Aresta de Peuterey i 

el Pilier d'Angle, ambdôs al Mont Blanc. 
_ (Foto: Joan Buixo.) 

Nota de la redacciô: El peu de totogratia corresponent 
al poster central del numéro 716 de MUNTANYA, ornés 

per error, era: 
L'Arola (Viladrau) (Foto: Ftamon Pujol iAlsina.) 

Voldria que hi fóssim molts, que hi 
anéssim amb un autobus a la Val Veni, al 
peu de la gran cresta. 

La data es fixa a la segona quinzena de 
jullol. El mal temps també és a la cita: plou a 
la vali i neva a 2000 metres. El primer dia 
que podem veure l'Agulla Negra, se'ns 
apareix tota blanca. 

En Caries, en Joan, i jo passegem pel 
Baufortain, i posem a prova l'Imperméable 
de Gore-Tex. 

Maies llengùes diuen que el final de juliol 
ens portare una època d'altes pressions i 
que els humans podrem tornar a gaudir del 
sol i del bon temps. 

En Caries ha d'anar a Barcelona per 
assumptes de la seva feina de magisteri; en 
Joan i jo ens n'anem d'excursió al refugl 
Craveri. 

Selxanta centimetres de neu fresca 
cobreixen la glacera de Frêney; el coll de la 
Innominata està com per Nadal. Però fa sol i 
sembla que en farà mes. Un couloir com el 
de Gaube ens porta a la bretxa nord de les 
Dames Angleses, on hi ha la cabana del 
1933, en un perfecte estât i amb molt 
poques visites. Això és com una joia, al mig 
dels Alps. És com una perla que s'obra per a 
acollir, ben còmodes, cine persones. 

Ens sentim plens de joia; fins i tot 
emocionats de poder pernoctar en aquest 
Hoc tan historic. De tornada a Val Veni, la 
tenda és oberta i tots els estris són a fora; a 

dintre, trobem en Caries que ha tornat de 
Barcelona a tota presa. 

Ara estem eufòrics i totalment decidits a 
fer a la integral. Al Craveri, h¡ deixarem 
quelcom de menjar, butà i piles, I també uns 
pitons de glac que, com els de roca I els 
tascons, no necessltarem per a res en tota 
la cursa. 

Pugem al refugi de la Negra, un altre niu 
de pau situat en la «Butaca deis Alemanys», 
una dotada immensa, limitada per les 
arestes S i E de l'Agulla Negra. 

Trobem d'altres grimpaires, però cap mes 
per a la integral. El despertador sona a la 
una, i a les tres som a la paret. Quinze quilos 
són a la motxilla, botes dures ais peus, i un 
bon ànim per a comencar. 

En les primeres hores guanyem flns al 
coll de la punta Gamba, tot trampejant entre 
cordades de japonesos; després passen els 
francesos... Tots fan caure bastantes 
pedrés i semblen bastant nerviosos. Abans 
de la mitja lluna, ja som ben sois a la paret, 
amb les nostres motxilles i una bona calor. 

En Caries té molta gana i protesta 
enèrgicament: l'hora de dinar és la una i ara 
són les tres i encara no hem parat per 
esmorzar. 

Preparem una beguda adequada amb neu 
que trobem pels racons. L'escalada a la 
Negra es d'úna bellesa inexplicable: el 
Pilastro Roso, el de Fréney, totes les 
muntanyes del sud, de Sui'ssa i d'Italia, es 
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veuen retallades sota un eel com mai no es 
troba als Alps. Bocabadats per tanta 
bellesa, guanyem alcada lentament. 

A l'hora adequada, se'ns presenten unes 
plataformes per al bivac, prou bones, vora la 
punta Brendel. 

Jeiem plàcidament, tot discutint sobre les 
intencions dels primers nuvols que estan 
apareixent. Nit d'àngels, dolça nit. 

Alxô és nostre! La Brendel té algun pas 
délicat, i el vent és bastant fort. El cim de la 
Negra. Besem els peus de la imatge que hi 
resta i llancem les cordes al buit; la glacera 
de Frêney, mil metres mes avail, roman 
Impassible davant les nostres maniobres. El 
vent ens entreté bastant, en portar les 
cordes cap al NE. Una xemeneia 
esquerdada que regalima aigua com un 
canti foradat ens deixa a les Dames 
Angleses. Ja és pràcticament de nlt; hem 
pecat d'optimistes en pensar arribar al 
Craveri amb llum de dia. Son les dues de la 
nit quan decidim, entre una fina pluja amb 
gust de mar, de deixar l'escalada per a demà 
I ocupar un Hoc dintre les peces de bivac. 
Encara sort que no plou massa! No hem 
vingut a provar el material? 

Al mati, uns rappels, unes travessies i un 
couloir ens porten al Craveri: hi estem corn 
a casa. Fern eixugar el material, i ens bevem 
i mengem tot el que ens mancà ahir. 

Dos suïssos, corn dues motos modernes, 
han arribat; caldrà estrènyer-se per poder 
dormir tots acf. Diana a les quatre, a les sis 
tothom a fora i..., a côrrer! Avui volem 
arribar al cim, i, si pot ser, mes avail. 

El temps no ens promet res de bo; el 
terreny, poc compllcat, ens permet d'anar 
de pressa. La boira s'espesseix mes i mes. 
Pensem que, al cim del Mont Blanc, hi deu 
tocar el sol. Ens posem els grampons, que 
no ens treurem fins al refugi de Goûter. La 
salabror de l'Atlàntlc i la boira humida es 
confonen amb les esmolades arestes de 
l'Agulla Blanca. Davallem amb cinc rappels 
al coll de Peutérey; el vent comença a ser 
fort i escampa la boira. El Pilar de Frêney 
surt un moment, com per exhibir-se, perô es 
torna a perdre. Discutim sobre la possibilitat 
d'escapar per la glacera de Frêney i les 
roques Grubber..., perô no deixarem 
aquesta ascensiô per culpa d'una simple 
boira. Ens dirigim cap el Pilier d'Angle: els 
pendents glaçats, amb la neu fresca que 
comença a caure, i els corredors entre blocs 
immensos, fan un terreny prou agradable. 
En un moment, un Hamp, seguit d'un tro, 
trenca l'harmonia: la tempesta es defineix 
clarament. En Joan vol anar mes de pressa; 
jo vaig al meu limit, i em plco un dit entre el 
piolet i la roca. En Caries es limita a vigilar 
les nostres cares I passa la seva prôpia por. 

El terreny canvia d'aspecte, i per aixô ens 
Imaginem d'estar sobre l'aresta de 
Peutérey. A la dreta, una cornlsa que fa 
pensar amb els llibres de muntanya; a 
l'esquerra, un pendent prou redreçat. 
Pugem els très junts: durant moites hores, 
sembla que no avançem gens; sempre el 

Rappels a l'Agulla Negra. (Foto: Joan Martí.) 

matelx: la cornisa que es confon, el pendent 
i la boira. En Joan que va al davant, 
descobrint increiblement el bon cami, 
crida: VICTORIA! És el Mont Blanc de 
Courmayeur. 

Aci, el vent és molt mes fort, la neu 
s'enganxa a les ulleres i, sense elles, ens 
fereix els ulls. Son les vuit de la tarda; ara 
ens hi veiem molt poc i, dintre d'un moment, 
no veurem res. Discutim sobre la direcciô a 
prendre: aquest terreny és molt pla. 

Cap al NO, unes arestes planes ens 
menen a les roques de la Tournette; uns 
Horns arrodonits, fortament atacats pel vent, 
son identificats com el cim del Mont Blanc. 

Soposo que tots sentim la gran joia del 
cim, perô el trlomf sera en arribar a la vall. 

Davallem per «Les Bosses», amb un 
increíble instint. Fins que, abatuts per la 
foscor i la tempesta, decidim excavar un 
forât que ens abrigui una mica i que ens 
procuri una activitat. 

Cavem a la neu durant hores; no tenim 
gaire, fred, però si una mica de por. No ens 
volem aventurar a una davallada Incerta; 
passem la nit com podem, tot espolsant la 
neu que, cada 15 minuts, ensorra el nostre 
parament a 4500 metres. 

El vent sembla que no vulgui parar mai 
més I la bolra roman enganxada per sempre. 

A les sis del mati, quan un altre cop ja 
estàvem en actlu, un dar ens delxa veure 
el refugi Vallot a només tres-cents metres. 
Grans són les corredises, I més gran la 
joia en ser-hi a l'Interior. HI trobem els dos 
sui'ssos, que ens avancaren algunes hores i 
arribaren al Vallot amb llum de dia. 

Acideixem la resta de la nostra trencada 
corda, i davallem saltant, entre la multitud 
de pelegrins que pugen al Mont Blanc. 

Uns dles, uns bivacs...: homes i eines a 
prova. La Integrai: una clàssica que de tot 
cor us aconsellem. 
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L'ART 
TI BETA 
Ramon Pinto i Comas 

Abans d'entrar en matèria, m'agradaria 
fer notar que, de la mateixa manera que en 
parlar de la mùsica i la medicina vam 
indicar que el pensament religiös budista hi 
era sempre présent, igualment, dlns de 
l'art, podem asegurar que aquest 
pensament és un fidel reflex de les 
ensenyances esplrltuals, que la religio és 
la que guia l'expressió artistica, I que no hi 
ha cap altra possibilitat de manifestació 
que no estigui lligada a aquest concepte; 
no hi existeix un art profà pròpiament dit; si 
més no, la totalitat d'objectés i pintures 
que ens ha estât possible d'examinar han 
tingut sempre com a telò de fons motius de 

Bronzes típicament tibetans 
al Monestir d'AIxi. (Foto: Ramon Pinto.] 

Mandala cosmic al monestir de Hemis. (Foto: Ramon 
Pinto.) 
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la religio lamaista o han estât al servei 
d'ella. 

La historia del desenvolupament de l'art 
al Tibet ens mostra, sensé cap dubte, que 
l'enriquiment expressiu hi ha vingut 
acompanyant la introdúcelo del budisme 
provlnent de l'India i de Xlna, potencies 
culturáis d'Importància que envolten el país 
de les neus, i que artistes de fina 
Sensibi l i tät van acompanyar eis missioners, 
ensenyant-los ensems llur riquesa cultural i 
artística, i créant una nova forma 
d'expressar-se; no és conegut, d'abans de 
la seva arribada, un art tant acurat com el 
que van dur com a bagatge aquests 
artistes budlstes. L'explicació de la seva 
vinguda és que hl va haver nécessitât que 
el poblé conegués la cara deis nous déus ¡ 
sants: per això va ser necessària la seva 
presencia. Hem d'admetre que, també a 
l'India, va ser la religio hinduista la que va 
impulsar les més altes creacions 
artistiques en l'ereccló de temples i la 
creació d'imatges i pintures; per això no 
ens ha d'estranyar que, al Tibet, també fos 
així, i que eis artistes seguissin eis 
missioners. 

Tot i que la religio i l'art eis considerem 
d'origen indi, el Tibet és un món a part. És 
per això que es va veure obligat a prendre 
una fesomla dlferent; ja que eis homes 
d'aquest país volien continuar essent ells 
mateixos, la seva forta Personalität es va 
imposar, no es volien deixar influenciar per 
Neis estranyes: per això va haver de ser la 
nova religio, i de passada l'art, eis que van 
haver d'adaptar-se a llur forma de ser, i, 
així, veiem que el panteó budista es va 
enriqulr amb una sèrie de déus, dimonis i 
éssers misteriosos que ii eren estranys, ja 
que només existien en la religio bon, 
però que aviat prengueren carta de 
naturalesa dins d'aquella doctrina. 

Per tot això, veurem que la màxima 
realització artística la trobem dins deis 
monestirs, on veiem tots aquests deus, 
sants, profetes i dakinis (éssers 
misteriosos) representáis en totes llurs 
manifestacions. Fins i tot, hi trobem 
personatges de la historia tibetana, 
représentais de forma celestial, envoltats 
d'atributs, de núvols i de visions corn si 
fossin déus; es caracteritzen per un 
extraordinari colorit que omple eis 
palsatges que eis envolten d'un esclat de 
colors impossibles, eis quais són més una 
visió que una realitat, que aconsegueixen 
uns résultats artistics unies. Per tal 
d'obtenir-ho, deixen volar la imaginado de 
cels i de futurs, fruit d'una acurada 
meditado, per a poder Interpretar amb 
propietat la beatitud, la joia celestial, la 
félicitât suprema, ja que necessàriament 
aqüestes pintures hauran de servir de 
vehicle a la meditado, tant per als monjos 
com per al pöble, i allò que es tracta 
d'aconseguir és donar la màxima realitat. 
No volem dir, però, que l'artista gaudeixi 
d'un absoluta llibertat expressiva, ja que 

tot està previsti la iconografia té una 
reglamentado estricta que ordena 
l'aspecte que han de teñir les 
representacions de buda (veure la fig. 1), 
les deis sants I deis bodhisattves, a f¡ de 
poder conèixer d'una vegada per sempre la 
identitat de les divlnitats que es volen 
representar, ja que el nombre de figures es 
quasi infinit, i canvlen sois les positures, 
posleions de mans, atribuís, símbols i 
colorit. 

L'artista ha de ser un iniclat dins deis 
coneixements esotérics abans 
d'aventurar-se a pintar, ha de conèixer els 
mantres i punts de cristal.lizació visionària 
de les divinltats, ha de meditar tant 
aqüestes formules com els atributs, a fi 
d'accedir a la visió de la imatge per poder 
crear les figures tal com són en la realitat 

del més enllá, i aqüestes obres han de 
poder ser enteses pels fidels; alxó fa que 
d'antuvi no són compreses pels profans, 
sino tan sois p'jls iniciats. És aquest un 
factor a teñir en compte quan ens 
endinsem en la contemplado d'aquestes 
representacions de l'art tibetá (hermétic i 
misterios) que escapa al nostre raonament. 

Vet aquí, dones, que velem com l'art está 
més al servel de l'estat medltatlu que del 
contemplatiu; no és una obra d'art en sí 
mateixa, no és un objecte de decorado, ni 
tan sois els adornaments que cobreixen les 
parets i columnes de les sales i capelles 
deixen de teñir una Importancia religiosa, 
cosa per la qual a mi em sembla un art 
sobrenatural i fantástic. 

Per al tibetá que utilitza aqüestes obres 
d'art en el recolllment d'un monestir són 
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Esquema per a les 
representacions de la 

imatge de Buda. 

Pintura mural. (Foto: Ramon Pinto.} 

sols unes obres funcionáis, sense valor 
artistic; les pintures no son divinitats, no hi 
existeix l'adoració de les imatges, per la 
quai cosa sovint les hem trobat repintades 
de vius colors, com d'esmalts sintètlcs, i 
això ens ha omplert de desconhort, perqué 
al nostre entendre han perdut aquella 
innocencia i autenticitat que els va conferir 
el seu creador. Però per a ells això no té 
cap importancia, encara que la nostra 
mentalitat no ho admeti. No obstant, 
sortosament, no totes han estât 
renovades: n'hem vist d'auténticament 
antigües, dels segles X i XII, en el monestir 
de Alxi, a la vali del Ladak. 

Tots els monestirs teñen un recobriment 
sumptuós, que consisteix a embellir les 
columnes, i els capitélls, sostres i 
contreforts interiors i exteriors, de pintures 
amb símbols sagrats, flors, dracs, 
monstres i garlandes fetes amb un esclat 
de colorii, potser un xic naïf, però d'una 
bellesa que aclapara. 

La pintura sobre tela de coto (rarament 
de seda) és un art que merelxeria un 
capítol a part: és un art molt acurat, és l'art 
de la miniatura. Aqüestes teles, préviament 
preparades amb clara d'où corn en la 
técnica del frese, son pintades amb figures 
de buda, sants i gurus amb colors I 
adornaments d'or fi, i, sobretot, s'hi 
representen mándales, que son diagrames 
còsmics que ens permeten d'entendre la 

cosmologia búdica, una ciencia que conté 
els fonaments de la concepció tibetana de 
l'univers i que serveixen també per a la 
meditado, amb l'avantatge que poden ser 
transportades a fi de situar-les en el Hoc 
oportú per a determinades cerimònies. 
Aqüestes pintures, que s'anomenen 
thankes, es troben en quantitat, penjades 
per les parets de totes les capelles deis 
monestirs, i poden assolir dimensions 
monumentals, com la que hi havia a 
Lhassa, de 25 per 20 metres, o al Bhutan, 
de 15 por 10 metres. 

L'art tibetà és també présent en 
l'escultura, principalment en la 
representado de budes. Buda, com a èsser 
suprem, és représentât en diverses 
formes, ja que té moites invocacions, però 
totes aqüestes són un fidel reflex d'un art 
que té uns canons que es respecten i que 
són sempre els mateixos. La representado 
de buda és una de les mes antigües i 
importants Imatges culturáis del budisme, i 
ha estât sempre présent a tots els Ilocs 
freqüentats pels fidels. L'escultura també 
representa tota una sèrie de bodhisattves, 
que són els sants del Tibet: són éssers 
reals que van ajornar l'entrada al nirvana 
per tal de salvar els altres abans que ells 
mateixos, i assollren la santedat als ulls del 
poble, cosa per la qual són molt venerats. 
Avalokitesvara és una de les principáis 
divinitats del lamaisme tibetà, i representa 

la compasió infinita; per alxó és 
representat amb dos, quatre, sis, vuit, cent 
o mil bracos, ja que d'aquesta forma pot 
acudir a ajudar a tots: és com la deitat 
protectora i salvadora; les escriptures ens 
parlen de 108 diferents representadons 
d'Avalokitesvara (el 108 és un nombre 
sagrat del budisme). Comprendrem de 
seguida que, si no hi hagués una tradició i 
unes liéis que governen l'art, ens seria 
impossible de reconéixer aqüestes deítats; 
és per aixó que, necessáriament, els 
artlstes les han de respectar. 

Els bronzes són fets amb la técnica del 
motile de cera perduda, i aixó converteix 
les peces en obres úniques; aquests són 
utilitzats en els altars doméstics, ja que 
cada casa té necessáriament un altar que 
serveix per als precs i les cerlmónles 
funeráries. Aquest art del bronze és 
originan del Nepal i de ITndia, i pot 
asegurar-se'n la procedencia segons el 
colorit del metall o del daurat de la peca. Al 
Tibet, la provincia mes clássica en aquesta 
producció és Giantse, on es reunlren una 
bona part deis artistes, i h¡ crearen una 
extraordinaria escola del disseny d'aquests 
metalls, amb repujats i formes molt 
característics del Tibet, ja que sois amb la 
forma del peu, les cares i l'expressió, es 
pot conéixer si és art tibetá o nepalí; uns 
pocs artistes provinents de Caixmir 
crearen també una escola al Tibet, pero 
són poques les peces que es poden 
admirar d'aquesta procedencia, ja que tot 
seguit adoptaren les formes I 
representadons auténtlcament tibetanes. 

Ara cal preguntar-nos sobre el futur de 
l'art al Tibet: tot i l'ajuda que les nacions 
lliures com Suíssa, Anglaterra, India, han 
ofert al Tibet, cree slncerament que l'época 
d'or ja ha passat, i que el futur d'aquest art 
és molt difícil; alió bo ja está fet, I la 
influencia nefasta de la invasió xinesa 
haurá acabat definltivament amb la 
continuado d'una expressió artística única 
en la historia d'Orient. L'art tibetá, que jo 
estimo i admiro, no té futur. 
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DE BARCELONA 
AL CANIGÓ 

13.a ETAPA, LLANARS-SETCASES 

Aquesta etapa la vam fer 34 
excursionlstes, el dia 13 de juliol de 1980. 

Des de Llanars (983 m) vam anar cap a 
La Creu, que vam delxar a l'esquerra. Vam 
agafar un carni carreter i avlat vam arribar 
al Coli de la Roureda (1200 m). A la dreta 
vèlem el Riberal de Faitús. 

Giràrem primer a la dreta, seguírem un 
carni carreter i, després, l'ampia carena 
meridional de la Serra de Faitús, I vam 

A PEU 
i (III) 
Albert Gras i Francese Beato 

assollr el Coll deis Homes Morts (1400 m) i 
l'extens Pía de Sant Joan (1583 m), on vam 
retrobar el camí carreter i on començàrem 
a veure, sorglnt de l'horitzó, el massís del 
Canigó. 

La pujada a la Serra de Faitús fou 
felxuga, agreujada per la calor. Perô com 
de costum, vlngueren les boires I ens 
empenyeren cap amunt. Amb tot no va 
ploure, i, en arribar al punt culminant de 
l'etapa, el Puig de les Agudes (1978 m), 
vam poder contemplar una majestuosa 
vista de falta valí del Ter, amb el circ d'UII 
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de Ter davant nostre i també l'imposant 
Gra de Fajol, el Bastiments i el Costabona. 

Des del cim vam davallar cap al N, 
seguint la carena i passant pel Pla de les 
Bigues (1894 m) I el Coll de Lliens (1870 
m). Vam agafar el camf antic de Setcases a 
Mollo, esllavlssat en algun Hoc, i vam dinar 
prop del camf, el quai era molt bonlc ja que 
els nerets lluïen les sèves vermelles flors. 

Després de dinar vam contlnuar baixant, 
i assoli'rem aviat uns prats des dels quais 
ja s'albirava Setcases, a vol d'ocell. Des 
d'aquests prats vam agafar un cami' 
carreter, i, després d'agafar -ne un altre que 
baixa per la dreta, vam arribar al Torrent de 
Vall-llobre, que vam travessar per un pont. 
Poe mes enllà creuàrem el Ter per un altre 
pont i vam arribar a Setcases (1279 m), on 
ens esperava l'autocar. En aquesta 
excurslo hi hagué molta animaclô, gairebé 
eufôria, que potser cal atrlbuir a la 
proximitat de l'etapa culminant 
Setcases-Canigô. 

Horaris 

Llanars (983 m) 00' 
Coli de la Roureda (1200 m) 29' 
Coll dels Homes Morts (1400 m) 21' 
Pia de Sant Joan (1583m) 35' 
Puig de les Agudes (1978 m) 1 h. 01' 
Coli de Lliens (1870 m) 23' 
Setcases (1279 m) 1 h. 15' 

TOTAL dia 4 h. 04' 
TOTAL acumulat 61 h. 28' 

14.= ETAPA, SETCASES-CANIGO I 
CLOENDA DEL CICLE A PRADA 

Finalment arribaren els dies de l'etapa 
culminant de la nostra travessada; l'emoció 
es respirava a l'ambient, sobretot per part 
de les companyes i companys que haviem 
fet una gran part de les étapes I també, no 
cal dir-ho, per part dels organitzadors. 

Per a donar-li un sentit d'apropament als 
excursionlstes de les cine comarques del 
Nord de Catalunya, els organitzadors vam 
pensar de fer una trobada a la Pica del 
Canigó, si'mbol de tots els catalans, amb la 
particlpació de tots els excursionistes que 
ens volguessin acompanyar i especialment 
dels de les comarques del Rosselló, 
Confient, Vallespir, Cerdanya i Capcir que 
formen el Nord de Catalunya. I per a aixô 
vam escriure a Y Antoni Glory, membre del 
Grup Excursionista Pirinenc Rossellonès 
Nord-Català, amb la intendo que ens 
ajudés a difondre la nostra Idea. 

El dia 24 de juliol, dljous, a dos quarts de 
set de la tarda, ens trobàrem a les escales 
de la Catedral 34 participants dels 42 que 
prenfem part en aquesta darrera etapa. Els 
altres 8 excursionlstes, degut a problèmes 
d'horari, pujarien pel seu compte. El grup 
era portador d'una gran bandera que 
s'havia de collocar al costat de la Creu del 
Canigó. 

Cap a les 7 de la tarda pujàvem a 

Llanars, església romànica de Sant Esteve. (Foto: Albert 
Gras.) 

l'autocar I inlciàrem el viatge cap a 
Setcases. Perô la sortlda de Barcelona fou 
dantesca, per l'énorme embús de vehicles 
provocat pel pont de Sant Jaume. Tot 
cercant una sortida, el nostre xofer ens féu 
«visitar» els ravals de Barcelona i de les 
veines poblacions de Sant Adrià de Besos I 
Santa Coloma de Gramanet. Aixô ens 
retarda molt, i a les 10 de la nit encara 
érem a Sant Quirze de Besora, on vam 
decidir sopar. Cal remarcar que teníem 
previst sopar a Setcases cap a aquesta 
hora... 

Finalment, a dos quarts d'una de la 
matinada arribàrem a Setcases, i 
ràpidament ens instal.làrem a la gran 
pallissa de can Malet, on per cert ja 
dormien els qui hi havien pujat pel seu 
compte... 

L'endemà, divendres, dia 25 de juliol de 
1980, ens llevàrem a les 6 del matí. El 
temps era esplèndid i no hi havia ni un 
núvol en aquest cel encara poblat d'estels i 
amb un punt de claror per la banda de 
llevant. 

Després de menjar una mica, 
emprenguérem la caminada que ens havia 
de portar fins al refugi de Merialles, 
l'etapa mes Marga d'aquest cicle, amb prop 
de vuit hores de marxa. 

A quarts de set, quan el dia ja clarejava, 
vam deixar Setcases i vam agafar la 
carretera que va a Testado d'esquf 
Vall-Ter 2000 I a la regió d'Ull de Ter. Tan 
sols sortir del poblé, la carretera travessa 
el riu Ter (1290 m) i, a partir d'aqui, és 
enquitranada. 

Poca estona després de seguir aquesta 
carretera vam arribar a la confluencia del 
riu Ter amb la Riera de Carboner (1360 m), 

que drena la bonica Vall de Carboner, 
poblada per un magnifie bosc de pi nègre. 
Pujàrem per aquesta vall i, després de 
travessar la Riera per un pontet, vam veure 
el Sait del Cossi (1460 m); poca estona 
després creuàrem de nou el torrent, i 
ascendirem per la Baga de Carboner. La 
pujada era forta i cada vegada vèiem un 
panorama mes extens dels cims que 
envolten l'alta vall del Ter: Gra de Fajol, 
Bastiments, la Llosa amb la seva ti'pica 
congesta, etc. 

El camf va a parar a una pista (1700 m), 
travessada la quai vam agafar un camf 
carreter que puja molt, el quai deixàrem al 
cap d'una estona, prop de la Font de Pia 
Rebost. Pujàrem per aquest Inclinât pla, on 
solen pasturar les vaques i, en arribar 
novament a la zona de bosc, vam seguir un 
corriol que ens porta a una pista I al Coli 
de la Balmeta (1990 m). 

En aquest Hoc vam fer una parada que 
els fotôgrafs aprofitaren per a captar els 
magnifies paisatges que s'albiraven, amb 
els cavalls pasturant a primer terme. Molt 
a prop d'aquest Hoc, en el vessant llevantf, 
pertanyent a la Vall-llobre, hi ha el refugi 
forestal Jaume Farré, inutilitzable I en un 
estât déplorable. 

Vam contlnuar pujant pels prats, I 
deixàrem a la dreta el vell «refugi» 
Davant nostre s'obria una gran panoràmica 
del Ripollès. Assolfrem la Collada de la 
Balmeta de Dalt (2110 m) i vam veure 
enfront nostre el Coli de Pal I el majestuös 
Costabona. 

La pujada fins al Coli de Pal va resultar 
una mica penosa perquè el sol escalfava 
molt I el desnivell era fort. Perô finalment hi 
vam arribar. 

El Coli de Pal (2374 m) és situât a la 
carena fronterera, entre el Ripollès I el 
Vallespir, comarques germanes separades 
per obra del famés i dissortat Tractât dels 
Pirineus, perô unldes pels vincles de la 
llengua i la cultura. 

Vam fer allf una parada, i ens hi vam 
agrupar tots, mentre fruïem d'un grandios 
panorama del Pirineu: vèiem tots els cims 
que envolten l'alta vall del Ter, I el massi's 
del Canigo que ja tenfem relativament a 
prop. 

Tot seguit vam davallar fins al riu Tec, 
prop de les fonts del quai vam esmorzar I 
ens vam refrescar ben merescudament. 
Tot i que vèiem davant nostre, sota la 
carena de Rojà, algunes petites congestes 
de neu, el sol picava de valent I fela molta 
xafogor. 

Després d'esmorzar emprenguérem el 
camf cap a la Portella de Rojà (2377 m), 
li'mit del Vallespir amb el Confient; 
continuarfem després per les Esquerdes de 
Roß, una llarga I alta carena que unelx el 
Roc Colom amb el Canigö. A mlg camf 
vam trobar un pastor que resta ben 
sorprès en veure'ns; ens digue que faria 
bo... si el temps no canvlava. 

Gairebé al final de les Esquerdes ens 
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vam decantar cap al N0 per a flanquejar el 
Puig de Garbé (2316 m) i pujar a la Collada 
de les Roques Blanques (2252 m), limit 
oriental de les Esquerdes de Rojà. Per 
aquest coll passa la pista que, des dels 
Banys de la Presta, va al Coll de Mentet i 
enllaça amb la que des de Castell puja al 
Pla Guillem; constituée tôt plegat una 
gran xarxa d'amples pistes que han fet que 
l'abans bell I solitari massi's del Canigô 
sigui transitât en alguns llocs per l'home 
motoritzat. 

Ja abans d'arribar en aquest coll, les 
boires s'ensenyorien del Pla Guillem, perô 
no ens van prlvar ni per un moment de la 
visiô perquè en arribar-hi gairebé s'havien 
esvaït. 

Des de la Collada de Roques Blanques 
vam agafar la pista en dlrecciô al Pla 
Guillem, passant abans per la Collada 
Verda (2282 m), on vam fer una parada. 
D'alli estant el Canigô semblava a tocar. 

Segufrem altre cop la pista i, molt a prop 
del Coll del Vent (2229 m), vam trobar 
\André, membre del Grup Pirinenc 
Rossellonès Excursionista Nord-Català 
(G.P.R.E.N.C.), el quai ens havla sortit a 
buscar, estranyat de la nostra tardança, I 
ens duia cantimplores amb algua, cosa que 
Il vam agrair molt. 

L'André ens féu saber que els seus 
companys eren a Merialles, on havien 
acondicionat el Refugi. Guiats per ell, 
deixàrem la pista i travessàrem els prats i 
erms de l'extens Pla Guillem, situât a una 
alçada mitjana de 2300 m, indret molt 
perdedor amb boira I del quai s'expliquen 
terrorfflques historiés. 

Creuat ja el Pla Guillem, vam trobar el 
Refugi del C.A.F. (2276 m), des d'on ja 
velérem, al fons, el refugi de Merialles, final 
d'aquesta llarga Jornada muntanyenca. 

Vam davallar a contlnuaciô cap a la Creu 
de la Llipodera, seguint una carena 
pedregosa que en certs llocs esdevenia 
insegura tartera. l'André portava un pas 
lleuger i nosaltres, després de la llarga 
caminada, amb prou feines el podiem 
segulr. 

Finalment vam arribar al Coll de la 
Roqueta (2083 m), on hi ha la Creu 
anomenada de la Llipodera. Hi passa la 
pista que haviem deixat i que va a 
Merialles. Per evitar-la, vam agafar un 
corrlol que ens va portar fins al costat del 
Torrent de la Llipodera. Alli vam trobar 
novament la pista i la vam segulr fins al 
Refugi de Merialles (1718 m), poc abans 
del quai hi ha una fresquissima i abundant 
font que apaivagà la nostra set. 

Era ja avançada la tarda quan vam 
arribar al Refugi. Alli vam poder saludar 
l'Antoni Glory, en Llui's Cortès I els altres 
companys del G.P.R.E.N.C. Elis havien 
obert el Refugi Forestal, normalment 
tancat, I, a mes, hi havien portât 
matalassos. Les sèves atencions envers 
nosaltres foren infinités i els ho agraïm de 

tot cor. 
Poc després va arribar un grup de 

companys nostres que, no volent fer tota la 
travessa, havien restât a l'autocar i havien 
pujat amb jeep, i ens portaven les tendes 
per si fossin necessaries. Passàrem la 
resta de la tarda en una entretinguda 
conversa amb els companys. 

Després de contemplar una meravellosa 
posta de sol, que els fotôgrafs 
s'apressaren a Immortalltzar, vam sopar I 
tot seguit ens n'anàrem a dormir, si bé no 
tots vam poder dormir en el refugi, ja que 
no hi cabfem. Aixi, doncs, un grup va 
passar la nlt en tendes, car la nit era 
tranquil.la i no feia fred; de manera que 
poguèrem descansar i esperar que es fes 
de dia. 

Itinerari de I etapa 13, Uanars-Setcases ipart de la 14. 

Així arriba el gran dia: dissabte dia 26 de 
juliol. Ens vam llevar a les sis del matí i 
vam comprovar que el temps era bo, 
encara que les boires envaïen tota la plana. 
Perô al refugi de Merialles teníem un sol 
esplèndid i el eel era transparent, sense ni 
un nuvol. A dos quarts de set, després de 
menjar una mica, emprenguérem la marxa, 
aquesta vegada acompanyats pels nostres 
amies del G.P.R.E.N.C. 

El cami, després de creuar el torrent de 
la Llipodera (1686 m), flanqueja amb suau 
pujada el Pic de la Solana de lus (2225 
m); creua els torrents de la Solana de l'Ós 
i dels Set Homes i passa per un magnifie 
bosc d'avets. Vam assolir el Coll Verd 
(1861 m), on hi ha un indicador de fusta, I 
després creuàrem unes tarteres, passàrem 
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per la Font d'en Marti I balxàrem cap a la 
Riera de Cadi{ 1964 m), que creuàrem. 

Després de fer una petlta parada, vam 
prossegulr el carni'; pujàrem suaument flns 
a trobar, poc temps més tard, el carni' que 
va cap a Sant Marti del Canlgó pel Coli 
Segalés (2043 m). En aquesta blfurcacló hi 
ha també un Indlcador de fusta. 

Delxant a la nostra esquena l'esmentat 
carni', vam agafar el carni' que va al Refugl 
Aragó (2123 m) I en poca estona hi vam 
arribar. Aquest refugi, dedicat al cienti'fic 
rossellonès D. F. Aragó, és una petlta 
construcció que té una capacitat de cine 
persones, o sia, per a casos d'emergèncla. 
Vam esmorzar a la font que raja al costat 
de l'edificacló. 

La tranquil.lltat i la bellesa del Hoc 
convidava a passar-s'hi hores, però 
nosaltres emprenguérem altre cop la 
marxa als Plans de Cadi (2200 m aprox.). A 
la nostra esquerra anava apareixent la 
impressionant Pica del Canigo; feia goig de 
veure la bandera de les quatre barres 
desplegada enmig dels prats, tenint com a 
telo de fons la imposant mola pètria que 
des dalli baix semblava infranquejable. 

El carni' aviat deixa els prats i puja 
fortament, fent ziga-zagues a través d'unes 
grans tarteres. D'alli' estant hom podia 
veure ja la Creu de la Pica. 

Cap a mitja tartera vam deixar el carni 
que porta a la Portella de Vallmanya 
(2591 m), i en vam agafar un altre que per 
l'esquerra flanqueja la tartera. Aquest carni', 
a penes un corriol, ens va portar al peu de 
la Xemeneia, i delxà a la dreta la Bretxa 
Durier (2696 m), tali entre roques sota del 
qual hi ha un impressionant estimball 
damunt de la gelerà de Balalg. 

Ara el grup anava una mica separat i 
vam fer una parada per a reagrupar-nos i 
poder pujar tots junts la impressionant 
canal que porta al cim. El nom de 
«xemeneia» se li dona per la sembianza 
que un monòlit o gendarme que hi ha té 
amb la xemeneia d'una Mar. 

Un cop agrupats vam comencar a 
grimpar per la canal. Vam deixar a 
l'esquerra l'esmentat gendarme-monòlit; el 
nostre company i amie Pere Albert 
anava davant, portant la bandera 
quadribarrada. Darrera d'eli pujàvem tots 
els altres companys. Finalment, just a 
mlgdia, vam arribar a la Pica del Canigó 
(2784 m), flta del nostre llarg peligrinatge 
des de Barcelona. 

Un grup d'excursionlstes, entre els quals 
figuraven el president del Centre, Lluis 
Puntis i la seva muller, era ja dalt de la Pica 
i ens hi esperava. Si bé la majoria eren 
gent d'aquelles comarques, també hi havia 
persones del Principat i socis del Centre 
que hi havìen pujat per a partlcipar en 
aquesta trobada. 

El goig fou gran; ens felicitàrem 
mùtuament per l'exit d'aquesta travessa i 
tot seguit vam col.locar al costat de la Creu 

la gran senyera que havíem dut des de 
Barcelona, com a simbol d'agermanament 
del Centre Excursioniste de Catalunya amb 
les entltats excursionlstes del Nord de 
Catalunya. 

Un company nostre, en nom de tots 
nosaltres, pronuncia unes paraules per 
explicar el motiu de Tañada al Canigó a peu 
des de Barcelona i també el perqué de 
l'acte que celebràvem. A continuado tots 
els présents vam cantar «Muntanyes del 
Canigó», «Muntanyes régalades» i, per a 
cloure l'acte, l'himne nacional de Catalunya, 
«Els Segadors». 

La boira que cobria la plana començà a 
pujar, i en aquella hora arribava gairebé 
dalt de la Pica; per aixô ens afanyàrem a 

baixar cap a Cortalets. Només deixar 
enrera el cim ja ens embolcallà la boira i 
flns a arribar al Xalet hi vam èsser 
immersos. No vam poder fruir de la visió 
dels elms I pobles que hauriem contemplat, 
però sí que vam admirar els esplèndids 
nerets que formaven una roja catifa estesa 
a les vores del carni. 

Vam deixar enrera el Pie Jofre (2362 m) i 
vam passar pel Pia dels Estanyols, on hi ha 
el gorg de Balaig (2164 m). Poc després 
apareixia davant nostre el Xalet-Refugi de 
Cortalets (2150 m). 

Quan hi vam arribar, ja tem'em la taula 
parada. Dinàrem forca bé i, en acabar, 
cadaseli es va acomodar, o bé al Xalet o 
bé al Refugi lliure del C.A.F. A fora, la 
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boira persistia i àdhuc va caure un ruixat. 
Les hores que restaven fins a l'hora de 
sopar les vam passar conversant i 
comentant les incidències de la travessia. 

Durant el sopar vam tenir entre 
nosaltres el Dr. Jean Goujon, président del 
C.A.F. de Prada, acompanyat de la seva 
esposa. Finit l'àpat, vam fer tots plegats un 
brindis per l'èxit assolit. 

L'endemà, diumenge dia 27 de juliol, les 
boires que ens havien impedit veure els 
meravellosos voltants de Cortalets 
s'havien esvaït i la sortida del sol fou 
véritablement un gran espectacle, amb tota 
la Plana del Rossellô als nostres peus; 
destacaven al fons els estanys de Salses i 
Canet No cal dir que els fotôgrafs 
aprofltaren l'ocasiô. 

Després d'esmorzar al Xalet, ens vam 
acomiadar del seu admlnistrador, Sr. 
Taurlnyà, i de la seva'esposa, que tan bé 
ens havien atès. A continuaciô vam fer les 
darreres fotografles de tôt el grup, amb el 
telô de fons de la Pica del Canigô. Guiats 
pels membres del G.P.R.E.N.C. vam 
començar tôt seguit la davallada. 

Des del Xalet de Cortalets (2150 m), 
vam agafar el camf del Coll de Cortalets 
(2055 m), per a endinsar-nos després pel 
meravellôs bosc de Balaig, talment un jardi, 
amb els seus avets centenaris, i escoltant 
el soroll de l'aigua que va saltironant vers 
el torrent de Taurlnyà. 

En sortir del bosc vam trobar el Refugi 
de Balaig ( 1600 m), construcciô bastant 
gran davant de la quai raja una 
fresqufsslma i abundant font. La part lliure 
del refugi, perô, es troba bastant 
abandonada. Al costat del refugi hi passa la 
pista turistica del Canigô, que va del Coll 
de Milleres al refugi de Cortalets. És una 
pista estreta, asfaltada a trossos i en 
bones condicions. 

Vam deixar el Refugi de Balaig i vam 
seguir després un tros de l'esmentada 
pista, tôt admirant un extens panorama de 
la comarca del Confient amb Taurlnyà a 
primer terme, Sant Miquel de Cuixà enmig 
d'una vall i, cap al fons, ja a la plana, la vila 
de Prada. 

Els companys del G.P.R.E.N.C. coneixien 
bé les dreceres, ben amagades per cert. 
Alxô ens estalvià un bon tros de pista i no 
vam pas trigar a trobar un camf que 
ens va portar directament el Coll 
de Milleres (842 m). 

Des del coll de Milleres vam agafar la 
pista turistica I, al cap de mlg qullômetre, ja 
érem a l'encreuament de la carretera 
Vernet-Prada (794 m), Hoc on ens 
esperava l'autocar. 

L'autocar ens porta a Prada (356 m), 
passant per Taurlnyà \ Cuixà. A 
l'ajuntament de Prada ens esperaven i 
havien préparât una recepciô I un aperitlu. 
En entrar a la sala ens sorprengué 
gratament veure penjada la fotografia del 
gran mûsic Pau Casais. El Batlle de Prada, 
en representaciô del poble i del consistori, 

pronuncia unes paraules de benvinguda a 
les quais respongué, en nom de tots 
nosaltres, el president del C.E.C. Lluís 
Puntís, que donà les grades per la rebuda 
que ens dispensava la vila de Prada I digué 
que creia molt posltiu aquest intercanvi 
amb els excursionistes d'aquelles 
comarques. A continuado signa en el 
Llibre Vermeil de la Vila, que data de l'any 
1609 i reflecteix la historia del municipi. Tot 
seguit se serví l'aperitlu, que fou molt bo, i 
ens férem fotografíes com a record 
d'aquesta diada. 

Ens acomiadàrem del Sr. Batlle I tot 
seguit vam anar a dinar en un bon 
restaurant de la vila, sota l'ombra dels 
arbres del jardi. Després de dinar vam anar 
al cementirl de Prada i vam dlpositar un 
ram de flors a la tomba de Pompeu Fabra, 
mestre de tots. 

Abans d'emprendre el viatge de retorn, 
vam visitar el monestir de Sant Miquel de 
Cuixà. Un monjo de la comunitat ens féu 
una detallada explicado del monestir I de la 
seva historia. 

De retorn a Prada, havent-nos ja 
acomladat de tothom, i abans d'agafar 
l'autocar, vam cantar «El cant dels adéus», 
tot fent una gran rotllana. Aixi vam cloure 
la nostra travessada I vam deixar aqüestes 
comarques, amb el golg d'haver-hi passât 
uns dies inoblidables, tant per les sèves 
belleses naturals com per la rebuda que 
ens dispensaren, però sobretot per les 
noves amistats que hi havíem fet. 

Horaris 

a) De Setcases a Marialles 
Setcases(1279 m) 00' 
Riera de Carboner (1360 m) 21' 

Carni de la Portella de Roja, amb la bandera presidint la 
mana. (Foto: Jordl Turón.) 

Pista forestal (1700 m) 1h. 00' 
Coll de la Bal met a (1990 m) 1 h. 00' 
Coll de Pal (2374 m) 1 h. os
Riu Tec (2300 m) lo' 
Portella de Roja (2377 m) 31' 
Coli del Garbé (2220 m) 40' 
Coll de Roques Blanques (2252 m) 45' 
Collada Verda (2282 m) 30' 
Coll del Vent (2229 m) 30' 
Refugi de Pía Guillem (2276 m) 30' 
Creu de la Lllpodera (2083 m) 30' 
Refugi de Mer lai les (1718m) 45' 

TOTAL del día 8 b. 17' 
TOTAL acumulat 69 h. 45' 

b) De Marialles al Canigó 
Coli Verd (1861 m) 40' 
Riera de Cadi (1964 m) 30' 
Bifurcado (2043 m) 10' 
Refugi Aragó (2123 m) 20' 
Plans de Cadi (2200 m) 35' 
Bifurcado (2560 m aprox.) 30' 
Bretxa Durier (2696 m) 15' 
Xemeneia (2700-2780 m) 10' 
Pica del Canigó (2784 m) 10' 

TOTAL del dia 3h. 20' 
TOTAL acumulat 73 h. 05' 
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Mapa corresponent a la 14a etapa. Setcases-Canigó I ebenda del cicle a Prada. 
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La Bretxa Durier, vista des de la Pica del Canigó. (Foto: Narcís Rucabado.) 
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1919. 

Pirineu Oriental. David M. Aloy i Maria 
Mercè Lleonart. Editorial Montblanc-Martín. 
O E. O, 1. a edició, 1978. 
BIBLIOGRAFIA 
GENERAL 
- El Pirineu. Estanislau Torres i Francese 

Cátala i Roca. Edicions Destino. 
Barcelona, 1979. 

- Geografia Física deis Pai'sos Catalans. 
Revista Muntanya C. E. C. 1976-79, i 
Editorial Ketres, 1979. 

- Geografia de Catalunya. Volums I, II i III. 
Editorial Aedos. Barcelona, 1958-68. 

- Esglésies romàniques catalanes. Gula. 
Vicenc Buron. Edltat per Artestudl 
edicions. Barcelona, 1977. 

- Inventari d esglésies Volums 3 I 4. 
Editat per Artestudi. Barcelona, 1978. 

- Diccionari Nomenclátor de pobles i 
poblats de Catalunya. O E. C. Llibreria 
Cata Iònia. 

- Els Castells catalans. Rafael Dalmau 
Editor, Barcelona. Vols. I, II, IV i V. 

- Pel pirineu Cátala. Cayetano Enriquez 
de Salamanca. 

1.a Etapa 
- Historia de Badalone. Josep M. a Cuyas i 

Tolosa. Volums II, IV i V. Badalona, 1980. 
- Joaquim Font i Cussó. 62 anieles. 

Museu de Badalona, 1980. 
2. aEtapa 
- El Maresme. Salvador Ginesta. 
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Biblioteca Selecta, n.° 411. Barcelona, 
1968. 

3.a Etapa 
- El Valles. Ferran Oanyameres. Biblioteca 

Selecta, n.° 298. Barcelona, 1961. 2. a 

edició, 1970. 
4.a Etapa 
- Itinerari Geografie al Montseny. 

Departement de Geografia de la 
Universität de Barcelona, 1980. 

5.a Etapa 
- El Montseny com a pretext. Caries 

Albesa. Llibre de Motxilla num. 3, editat 
per Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 1. a edició, abril 1979. 2. a 

edició, setembre 1979. 

6.a Etapa 
- Guilleries-Collsacabra. Salvador Llobet. 

Editorial Alpina. 
Etapes 7.a i 8.a 

- Collsacabra. Antoni Noguera. Biblioteca 
Selecta, número 360. Barcelona 1963. 

9.a Etapa 
- Puigsacalm-Bellmunt. Ramon Vinyeta i 

Salvador Llobet. Editorial Alpina. 
- Osona, Ripollès i Berguedà. Jaume Sala 

i Sivillà. Pàgs. 357-359. 
10.a Etapa 
- El petit país del Ripollès. Joaquim 

Boixés i Sabatés. Ripoll, 1970. 
11.a Etapa 
- Sant Joan de les Abadesses. El 

Monestir. Ramon Vinyeta. Editorial 
Celblau, Torello. Edició patrocinada p'er la 
Junta del Monestir. 1975. 

Etapes 12.a i 13.a 

- La Vali de Camprodon. Llorenc Birba. 
Biblioteca Selecta, n.° 333. 1. a edició, 
1962. 2. a edició, 1972. 

La Pica del Canigó. des de Cortalets. (Foto: Marta 
Estrada.} 

14.a Etapa 
- Canigó, poema de Mn. Jacint Verdaguer. 

Biblioteca Selecta, núm. 2. 1. a edició, 
1886, 10.a edició, 1978. 

- L'art romànic a Catalunya. Segle XI. 
W M. Whitehill i Jordi Gumí. Edicions 62. 
Barcelona, 1973. 

RELACIÓ D'ASSISTENTS AL CICLE 

Josep M.a Agustí, Joan Enríe Aracil, M.a 

del Carmen Aracil, Jaume Aranda, 
Montserrat Aman, Nuria Aman, Pilar de 
Baiamo, Roser Barbai, M.a Teresa Barrera, 
Carme Barril, Teresa Barril, Isabel Bartrés, 
Anna Bertrán, Josep M.B Biedma, Anna 
Borbonet, Frederic Bosc, Anna M.B 

Burbano, Josefina Burgassé, Anna Cabré, 
Constanti Cadena, Joan Canals, M.a Teresa 
Canals, Nuria Canet, M.a Victoria Cao, 
Nuria Casáis, Joaquim Casanova, Enríe 
Casulleras, Teresa Cateura, Josep M.a 

Cirera, M.» Farners Clos, Àngels Cortina, 
Alexandre Costa, Josep M.a Cura, Enrié de 
Andrés, Manuel Domènech, Ángel Albert 
Domínguez, Ricard Domínguez, Antoni 
Espinach, Manuel Estany, Marta Estrada, 
Pilar Farré, Gabriel Ferrer, Mercè Font, 
Carme García, Caterina Garda, Josefina 
Glné, Enrié Gómez, Carme González, 
Francese Xavier González, Salvador 
Grada, Xavier Guarro, Teresa Gutiérrez, 
Jordi Indiano, Rosa Jofre, Enric José i 
Tarrés, Ángel Jovellar, Joaquima Just, 
Àngels León, Josep Llorens, Maria Llovera, 

Bartomeu López, Joan López, Miquel López, 
Montserrat López, Beneta Martí, Herminia 
Martínez, Montserrat Martínez, Margarida 
Mas, Joan Caries Mateu, Josep Mateu, Pau 
Mestres, Pere Moll, Joan Mompart, Adela 
Montull, Melcior Navarro, Josep Lluís Olivé, 
M.a del Carme Ollé, Daniel Padilla, M.a 

Antonia Pah issa, M." Teresa Parrot, 
Encarnado Pascuas, Albert Pedrosa, Anna 
M.a Peret, Joan Bernât Picornell, Antoni 
Piera, Estel Pinol, Josep Pons, Alicia Porter, 
M.a Teresa Porter, Albert Pujol, Isabel 
Raguer, Roser Raguer, Nuria Ramon, 
Assumpta Regàs, M.a Assumpció Reig, 
Agnès Revilla, Enric Revilla, Francese 
Revilla, Concepcló Riba, Jordi Ribera, Pere 
Ribes, Dolors Rice, Ramon Riu, Gabriel 
Roselló, Narcis Rucabado, Margarida Sàez, 
Francese Xavier Safont, Valenti Safont, 
Francesca Sala, Rosa Sala, Josep Samsó, 
Josep M.a Sànchez, Eulalia Sangra, Enric 
Santamaria, Miquel Santandreu, Jordi 
Satorras, Rosa Sola, Dolors Soler, Matilde 
Soler, Lluís Soriano, Roser Sugrañes, 
Francese Xavier Sunyer, Isidre Surrallés, 
Montserrat Toran, Pere Torradellas, Joan 
Torrent, Manuel Turmo, Jordi Turon, 
Montserrat Valls, Ricard Vidal, Pau Villa, 
Pere Zaragoza i Cristina, M.a Josep, 
Lourdes, Montserrat, Nuria i M.a Rosa. 

Vocals 

Pere Albert i Casali 
Francese Beato I Vicens 
Albert Gras i Simó 

HI van participar 142 persones (71 dones 
i 71 homes). L'assistència global, sumant 
totes les etapes, fou de 497 persones. 
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EN EL CENTENARI 
DEL GRAN DIBUIXANT JUNCEDA 

Jaume Vives i Mateu 

Per a molts socis del Centre, aquest 
nom no els dirà res; en canvi, a d'altres els 
portare tants de bons records que, els qui 
ja empaitem els 80, ja ens agradarla de 
tornar al temps en què Junceda illustra, 
amb aquells meravellosos dibuixos, «Les 
aventures d'en Massagran», «La famflia 
del capita Delmar», «En Bolavà detectiu» i 
tantes i tantes altres obres. El qui signa 
aquest escrit no és un crftic; per tant, li és 
vedat de fer certes apreclacions de la seva 
obra; ara, corn a fervent admirador de 
Junceda, si que pue dir que, dels dibuixants 
de la seva època, per a mi eli és el millor. 
Potser sera per l'amistat que m'uneix a la 
seva famflia: han passât tants cents de 
dibuixos seus per les meves mans, i n'he 
vist de tan bons! ¿Recordeu aquella batalla 
dels nègres, en «Les aventures d'en 
Massagran», on, quan el descobreixen, tan 
ait i prlrn, fugen corrents? observât el 
moviment d'aquell negre que, de les 
gambades que fa, només s'aguanta per un 
peu? I, en «Les mines de Salorno» la lluita 
dels dos nègres amb les destrals, ¿61 que 
queda amb el cap tallat en rodo? I el 
moviment d'aquells cavalls que envolten en 
«Lau» ?; per cert que, aquest dibuix, és al 
Museu d'Art Modem. En comentarfem 
tants que ens farfem pesats. També era 
admirable corn a costumista. Era tan 
observador que la seva retina, després, a 
casa, li donava les dlferents imatges que 
abans havia copsat: una cala de la Costa 
Brava sortia molt bonlca en la novella d'en 
«Lau»; un salo, per exemple, on donen el 
condol a una famflia, des del Hum de peu, 
les cadires, la poltrona, els vestits i els 
barrets de les senyores, tot té una època. I 
no podem oblldar els personatges, aquelles 
cares tan expressives, I tan diferents! 
Quan dibuixava un pages, de tan naturai, 
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V 

ens semblava que era un tipus que havíem 
conegut; i si es tactava d'un estrafet, com 
el del conté «El príncep blanc», ho era tan i 
era tan lleig, que jo no trobo la paraula 
adequada per ponderar-lo; només diré: 
admirable. Algú pensará que sóc un 
apassionat d'en Junceda; potser sí, que ho 
sóc, perqué a mi sempre m'han agradat les 
coses ben fetes. Pero no sóc sol; recordó 
que, amb el seu bonic amic R. Opisso, quan 
parlávem d'ell, l'anomenava en to admiratiu 
«el gran Junceda». També citaré el que va 
dir el polifacétic Apel.les Mestres, l'any 
1925, en «Els homes d'en Patufet». 
Després d'un parlament on esmenta en 
Junceda com «el nostre gran dibuixant», 
diu que, «com que les paraules volen i, en 
canvi lo escrlt escrlt está, heus aquí 
perqué avui tinc a bé escriure les paraules 
que vaig dir aquell dia per si el vent se les 
hagués emportades». També, l'any 1948, en 
«El Correo Catalán» ens deia el prou 
conegut J. M. a Junoy «sus dibujos y sus 
historietas nada tienen que envidiar a 
W.Busch, a Caran D'Ache y a nuestro 
Apeles Mestres». Podríem citar molts 
d'altres testimonis d'admiració; cree que ja 
n'hl ha prou. Dibuixant, era incansable; pero 
h¡ havia dies en qué aquells acudits, que 
havia de dibuixar per a il.lustrar les 
dlferents revistes en qué col.laborava, no li 
sortien, i, segons em deia la seva esposa, 
la seva exclamació era: «avui tinc un dia 
cabra». Pero, com que aixó no li 
solucionava el problema, havia d'exprémer 
el cervell, I tornar-hi. Per aixó un dia, a 
Blanes, a la tertulia on es reunien en 
Junceda, en Vicens Coma i Soley i en 
Ruyra, aquest li va preguntar: «No 
comprenc com se li poden ocórrer tants 
xistus com prodiga a tantes revistes»; i en 
Junceda li contesta: «Quan Nostre Senyor 
es lleva cada dia, pren en les seves Mans 
Divines una gran quantitat de rosada i, 
deixant-la caure a la térra diu: 'Perqué 
totes les plantes produeixin saborosos 
fruits i belles flors'. Després agafa un 
grapat de blat, que es multiplica fins a 

inversemblant, i diu: 'Perqué eis ocells 
alegrin l'existéncia deis homes amants de 
la naturalesa'; i seguidamente deixa caure 
uns quants acudits, tots dient: 'Perqué en 
Junceda es pugui guanyar la vida'». 

Així era, de senzill, en Junceda. 
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CRONICA EXCURSIONISTA 

Esperó del Fire. (Foto: Alfons Vails.) ALPINISME 

CAMARASA 

En aquesta petita escola 
d'escalada, propera a Balaguer, 
la cordada del Centre 
Excursionista de Lleida, 
formada per X. Martínez, J. 
Giné i J. Solé, ha obert la vía del 
75 e aniversari a la Serra 
Carbonera, prop del nucli de 
l'antic dispensan. Novembre de 
1980, 190 mDsup. 

SERRA D'AUBENC 

Ens ha arribat la informado 
que, a la paret NE del Tossal 
del Coscollet, tant o mes 
espectacular que la seva veína 
clnglera deis Esplovins, encara 
que menys frecuentada per 
trobar-se amagada dins el 
massís, I. Melgosa i J. Giné h¡ 
tracaren el 24 de Juny de 1978 
una via D sup., amb un 
recorregut de 600 m. Els 
primers 500 m son poc 
sostinguts (II, III); les dificultats 
es troben concentrades en els 
últims vuit llargs (IV, amb algún 
pas de V). Per arribar al peu de 
via cal una marxa 
d'aproximació d'una hora. 

TERRADETS 

Paret de les Bagasses 
Seguint la tónica encetada 

amb la «VHIaverde», no s'atura 
l'obertura de vies en lliure flns a 
la falsa feixa. Dos son ara els 
nous itlneraris: la via «TIM», que 
passa el dau de la Reina peí mig 
en lliure, i la «Desenlace 
inesperado», que va a la dreta 
de la «CADE». Vigileu a no 
confondre-us de vial 

MONTSERRAT 

A mes de les vies noves, a 
partir d'aquest número mirarem 
d'anar publicant ressenyes de 
vies poc frecuentades, 
desconegudes per a molts. 
Comencem amb la via 
«Grisu-Valera», a la Miranda del 
Lloro, que data de l'any 1975. 

RIGLOS 

El Fi re 

Durant el mes de Juny, I 
després de 4 bivacs a la paret, i 
prèvia preparació, els germans 
Miguel Ángel i José Luís 
Gallego han obert un nou 
itinerari a la dreta de l'esperò 
Rabada-Navarro. La via, 
anomenada «Mediterráneo» ha 
estat oberta sense burlns, i 
mes del 50% del recorregut és 
en lliure. No cal dir que tant el 
lliure com l'artificial són de gran 
dificultat i exposicló. Via 
«Mediterráneo», ED A3, 300m. 

PICOS DE EUROPA 

Naranjo de Bulnes 

Les possibilitats del cada cop 
menys mític Naranjo sembla 
que no s'acaben. Quatre nous 
itineraris h¡ han estat obert 
aquest estiu, tots ells per cares 
diferents: la via «Pájaro Loco», 
a la paret est; la «Niebla 
nocturna», a la cara suroest; el 
«Pilar cantábrico», comencat ja 
fa un parell d'anys, que agafa 
en el seu inici el característic 
desplom vermellós de la cara 
nordoest; i, per últim, la via 
«Revelación», que la cordada 

Gálvez-Genaro començà l'estiu 
del 80 i ara ha estat acabada 
per un equlp de Murcia. Amb 
aquests són ja vint-l-vuit els 
itineraris que porten al cim del 
Picu. 

GALAYOS 

En el n.° 713 d'aquesta 
revista, corresponent al mes de 
febrerdel 1981, s'hi publica un 
article, que glossa els actes del 
Cinqantenari del GAM, de la 
Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara. En eli 
s'esmenten una sèrie de 
ressenyes del Torreón que, en 
aquests moments, han quedat 
desfasades quant a graduado. 
Per aixó recomanem la 
consulta de la gula de 
M. ANGRADOS, E. G.VIel, 
J. LÓPEZ, «La Sierra de 
Gredos»; en la col.leccio Guías 
de Montaña, Rafael Salazar 
Alonso, Madrid 1981, de recent 
aparició. 

Nota de la redacció 

Réfèrent a la nota sobre 
l'Himalàia de Zangskar, 
publicada en el n.° 713 de la 
revista, on dèiem que uns 
companys madrilenys feren 
una primera estada o visita a 
aquesta regió, el nostre 
consoci Jaume Fabrés ens 
comunica que, juntament amb 
la seva esposa, visitaren 
prèviament la regió abans 
esmentada; hi feren la 1 . a 

travessa integrai del Zangskar 
en 18jornades (acompanyats 
per uns amies del C. A. F.) 
entre Kargll i Manali (nord de 
l'India); ascendiren al Pensi La 
(5470 m), al Baralancha La 
(5005 m) i al Shirgung La (5175 
m). Condicions durissimes. Fou 
pels mesos de juny-juliol de 
1977 (del 25/6 al 13/7). 

Aquest grup fou el primer a 
realitzar aquesta gran travessia 
(que, per altra banda, encara no 
s'ha repetit, ja que és objecte 
de prohibido, entre Padum, 
capital del Zangskar, I el 
Baralancha a l'India, per la 
proximitat amb l'exèrcit xinès). 
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MONT-REBEI (Paret de Catalunya) 

Via.LATIN BROTHERS: 1,'asc: 
6-7-8iuny-81. 500m. ED-A3 

Oberta per: Lluis Baciero. Santi Marzo 
Freixas i Enrié Renom 

TERRADETS (Paret de les Bagasses) 

-FALSA FtIXA 
ig 

35 

25 

ib 

30 

ib 

20 

20 

Via.TIM,.1.>asc,4octubre-8l.2W Oferta per: Santi Marzo I Freixas. 
m M D + Lluis Baciero, Manel Balet 

i Joan Wenceslao. 

TERRADETS (Paret de les Bagasses) 

FALSA FEIXA 

/ - ; IV IV 'S—-^ ' . 

AQC. 

T 

20 

35 

20 

25 

30 

-CO 

30 

20 

1 
Via.DESENLACE INESPERADO- Obertaper: Santi Archs. J. Vergara. 

I.'asc: 18octubre-81.220m. MD+ Pep Boixadós, Bartolo Pérez, 
V. Vilagrasa i C. Trujillo. 
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PEDRAFORCA (Contrafort del Fais Pollególnf.,CaraSud) 

Via 'SMEAGOL'. I.'asc: 
20setembre-8l. 120m.MD-2h. Oberta per: Pep Masip i Emèrita Puig. 

MONTSERRAT (Frares Encantats-Miranda del Lloro) 

Via- GRISU-VALERA-. 1,'asc.: 
17¡uny-75. 210 m.-A1 - 6 h. 

Oberta per: Joan Carles Grisù 
i Jul i Valera. 

MONTSERRAT (Serrât de les Onze - Paret dels Diables) 

.ESPOLÓN DE LUCIFER: l.'asc.: 

17octubre-81. 120m.-MD-A2 
Oberta per: Jordi Crespo i Fermín de 
Martin. 

NARANJO DE BULNES (Cara Est) 

AOL. 

Via-PÁJARO LOCO: I.'ase.: 
25¡ullol-81.300m.-MD+ 

Oberta per: Richie i J. Gálvez 
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NARANJO DE BULNES (Cara Sud) 

Via.NIEBLA NOCTURNA: / .»asc: 

7 agost-81. 200 m. MD-A1. 

ESPELEOLOGÍA 

ESTAT ESPANYOL 

Piri MU 
Segons noticies d'ultima 

hora, a l'avene Budoguia (BU 
-56) (Larra, Navarra), on l'any 
passât s'havien explorât fins a 
-1195 m, s'haarribata -1300 m. 
L'exploració ha quedat 
detinguda per un sifó, però hi 
ha força possibilitats de 
continuado. 

Com cada any, han continuât 
els treballs per part de I'ERE del 
CEC a Aranyonera. Durant la 
campanya d'aquest any s'han 
explorât diversos dels pous 
situats a l'anomenada «Via 
d'Escalada», alxícom algunes 
galeries laterals amb un total 
de 1.300 m nous, la quai cosa 
dona a la cavitat un recorregut 
total de 10.100 m. 

Picos de'Europa 

En el «Pozo del Xitu», uns 
membres de l'Oxford 
University Cave Club han 
arribat a -1100 m, on s'acaba la 

Oberta per: J. Gálvez 
i A. G. Bohorquez. 

cavitat en un slfó; aquesta seria 
la cinquena cavitat de mes de 
1000 m de profunditat situada 
dins l'estat espanyol (comptant 
la Pedra de Sant Marti). 

Per altra banda, un equip 
compost per espeleòlegs de 
diferents grups ha realizat la 
tercera travessia absoluta al 
sistema Cueto-Coventosa (2. a 

travessia de Testât espanyol). 
Aquesta travessia consta de 7 
km de recorregut i 800 m de 
desnlvell, i la primera vegada 
que s'aconsegui de fer-la fou 
pel malg de 1979, quan vuit 
membres del Club Alpi Francés 
de Grenoble entraren per 
l'avene del Cueto i sortiren per 
la Cueva de Coventosa. 

Homenatgeal Dr. Francese 
Espanyol 

El passât dia 8 de maig 
d'aquest any, el Dr. Francese 
Espanyol i Coli, destacat biòleg 
i Investigador, va rebre 
l'homenatge de tots els 
espeleòlegs. L'acte es va dur a 
terme al salò de St. Jordi del 
Palau de la Generalltat. En 
aquesta ocasió, s'edita un llibre 
on queden recollits tots els 
treballs del Dr. Espanyol. 

FRANÇA 

Un equip d'espeleôlegs, 
format per diversos membres 
del Spéléo Club de Lyon, 
Spéléo Club du Chablats, Club 
Cavernicole i d'altres, han 
continuât l'exploració del 
Gouffre Mirolda (Massis de 
Criou, Samoëns, Alta Savoia). 

Segons els treballs d'aquest 
grup, la cota assolida ha estât 
de -1100 m (dades preses amb 
altimètre, per la quai cosa 
caldrà una comprovació 
topográfica de la cavitat), amb 
possibilitats de continuado 
força intéressants. 

De confirmar-se aquesta 
noticia, aixícon la relativa al 
«Pozo del Xitu» (Picos de 
Europa), serien 14 els avenes 
que sobrepassen la cota -1000 
m, diversos deis quals han 
estât explorais des de l'estiu 
de 1978 fins al de 1981. 

PERÚ 

Un grup d'espeleôlegs de 
l'Espeleo-Club de Salou i de 
l'Equip de Recerques 
Espeleológiques del C.E.C. 
visitaren diferents zones 
càrstiques del Perú, durant els 
mesos de juliol i agost d'aquest 
estiu. 

Una d'aquestes zones fou la 
de Lagarto (Departament de 
Madre de Dios) en plena área 
amazoniana. Degut a unes 
errônies informacions rebudes 
pels membres de 
l'Espeleo-Club de Salou I 
donades per gent del pais, els 
treballs de prospecció 
resultaren infructuosos en 
aquesta área. 

Altre zones visltades foren 
les de Carañanue i Livitaca 
(Departament de Cuzco), on 
s'exploraren diverses cavitats 
entre les que destaca la cova 
de Limbo Ttocco Yorac Ccasa 
d'uns 900 m de recorregut, i 
molt intéressant 
faunísticament per l'existéncia 
de peixos troglobis en el riu 
subterrani que discorre peí seu 
interior. D'altres coves 
visitades foren Cueva Grande 
de Guaran I Cuava Chica de 
Guarari, a Livitaca. 

FILIPINES 

S'ha realitzat la segona 
expedició de la Sidney 
Speleological Society a 

Palawan (Filipines). Aquesta 
expedició estava formada per 
dos grups d'espeleôlegs. La 
duració total ha estât del 15 de 
desembre de 1980 fins al 16 de 
febrerde 1981. 

No son molt clars els 
résultats de Texpedicló, pero 
sembla que han avançât a la 
Cova de St. Paul, on l'any 
passât havien explorât 7 km de 
galeries, aixícom en el 
reconeixement de diverses 
cavitats vertlcals en una zona 
de mes de 1000 m de potencia 
calcarla. 

NORUEGA 

El «Groupe de Recherches et 
d'Activités Spéléos» va 
descobrlr una nova galeria a la 
part mes baixa de Raggejavre 
Ralge (-557 m), que surt a 
l'exterior per una cavitat 
desconeguda fins al moment. 
Alxô donà un desnlvell total 
d'aquesta integral subterrània 
de 634 m, i és la 5.a travessia 
integral del món, després de: 
Sistema Badalona (Escuain 
-Osea; Espanya) . . . - 1.139 m 
Sistema Purificación 

(Méxic) - 821 m 
Sistema Cueto-Coventosa 
(Cantabria, Espanya) - 800 m 
Grotte de la Diau 
(Franca) - 698 m 
Raggejavre Raige (Lapônia 
-Noruega) - 634 m 

ACTES 

INCORPORACIÓ DEL 
RETRAT DEL PROFESSOR 
PAU VILA A LA GALERIA 
D'EXCURSIONISTES 
IL.LUSTRES DE L ENTITAT 

El dia 20 d'octubre, a les vuit 
del vespre, va tenir Hoc, a la 
Sala d'Actes de l'entitat, una 
Sessló Académica en 
recordança del nostre antic 
president, el professor Pau Vila 
I Diñares, en ocasió 
d'incorporar el seu retrat a l'oli, 
obra de Montserrat Sunyer, a la 
galeria d'excursionistes 
¡I.lustres de l'entitat. 

Presidí la memorable vetllada 
l'honorable senyor Miquel Coli i 
Alentorn, conseller adjunt a la 
Presidencia de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Pau Vila, a la Galería o"Excursionistes Illustres. Presentado del Ilibre 'Guia del Prierai' 

El nostre président, Sr. Llufs 
Puntis, obri la sesló amb un 
breu parlament del que caldria 
assenyalar uns emotius 
moments de la seva joventut, 
lligats amb la lectura de l'obra 
de Pau Vila, que influiren 
notablement en la seva 
formació muntanyenca I 
patrlòtica. 

EL professor Joan Vilà I 
Valenti, que disserta sobre el 
tema «La personalitat de Pau 
Vila», fou documentât i extens. 
Féu un Parlament esquitxat 
d'anècdotes I de fets 
sobressortints que delectaren 
l'auditori. Encara que no va 
conèixer el professor Pau Vila 
fins entrats els anys selxanta, 
ja des de molt jovenet havia 
escollit els treballs de 
l'homenatjat per a la seva 
formació pedagògica. 

El parlament del Sr. Vilà i 
Valenti, convenientment 
abreujat, i el del professor Marc 
Aureli Vila, seran publicats 
oportunament en aquesta 
revista. 

El fili del Sr. Pau Vila, Marc 
Aureli, féu esment de la 
satisfaccio que sentirla el seu 
pare en trobar-se tan ben 
acompanyat; no obstant, indica 
que, segurament, molts 
excursionistes deuen ignorar 
el fet pel qual determinats 
personatges flguren a la 
galena, i que un opuscle amb el 
curriculum vitae de cada un 
d'ells, ajudaria la joventut 
actual a conèixer millor cada 
una d'aquelles vides 
consagrades a l'excurslonisme. 

El Sr. Puntis va dir que 
recollla la proposta, i que la 
passarla a la Junta Dlrectiva. 

Va cloure l'acte, el Sr. Coli i 
Alentorn, qui no tan sols havia 
conegut el professor Pau Vila, 
a la Universität, sino que Mur 
relació fou continuada al llarg 
de la seva dilatada vida; digué 
que eil servará constantment 
una agradable visió de la seva, 
personalitat i de la seva obra. 

Fou una vetllada que 
despertà un viu interés: la Sala 
d'Actes s'omplí 
d'excursionistes vétérans, 
àvids de recordar al mestre, i 
d'altres més joves, disposais a 
conèixer-lo a través deis 
Professors Joan Vilà i Valenti, 
Marc Aureli Vila i Miquel Coli i 
Alentorn. 

M.M 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
«GUIA DEL PRIORAT» 

El dia 27 d'octubre, a les vuit 
del vespre i a la Sala d'Actes, 
va tenir Hoc la presentado 
oficial a Barcelona del llibre 
«GUIA DEL PRIORAT», originai 
de l'escriptor priorati Joan 
Asens. 

Van assistira l'acte 
l'escriptor i la casa editora, 
Llibreria de la Rambla, de 
Tarragona, així com el Sr. 
Albert Manent, Director 
General d'Activitats 
Artistiques i Literàries de la 
Conselleria de Cultura i 
Mitjans de Comunicado de 
la Generalität de Catalunya. 

El llibre fou presentat pel 
nostre bibliotecari, Sr. Modest 
Montlleó, coneixedor d'aquelles 
terres, que féu un exhaustiva 
explicado de l'obra, des de les 
paraules prelimlnars de l'autor, 
aclimatant el possible lector a 

endinsar-se en el tema dels 
diferents priorats, fins a la 
nomenclatura de tots els 
pobles de la comarca amb les 
seves variades peculiaritats. 

El Sr. Manent, que fou més 
breu, va felicitar la nostra 
entitat per aquesta inciativa i 
va elogiar el llibre de l'escriptor 
priorati, a qui esperonà a 
prosseguir. Va invitar el Centre 
a continuar divulgant obres de 
carácter comarcal i d'escriptors 
novells, temàtica i autors que 
no sovintegen i que cal que 
proliferin per la major qualitat 
de la cultura catalana. 

Finalment, la casa editora 
obsequia a tots els assistents a 
tastar el vi del Prlorat, amb got 
o porro, acompanyat de fruits 
secs de la comarca; al matelx 
temps, foren molts els socis 
que pogueren adquirir el llibre, 
que signa amablement el Sr. 
Asens. Això féu perllongar la 
vetllada en animades 
converses entre els assistents, 
l'editor, fautor I els qui 
intervingueren en la 
presentado de l'obra. 

Prometem des d'aquesta 
columna, realitzar una excursió 
per la comarca del Priorat, la 
primavera vlnent, de la mà del 
Sr. Joan Asens. 

M.G. 

V APLEC EXCURSIONISTA 
DELS PAÍSOS CATALANS 
AL MONTSEC DE RUBÍES 

Els proppassats dies 11, 12 i 
13 de setembre de 1981, ens 
retrobárem un altre cop, i per 
cinquena vegada, els 

excursionistes dels Pai'sos 
Catalans. Aquest^any, al 
Montsec de Rúbies, a la Font 
del Sitó, en el terme de 
Vilanova de Mela. 

Enguany, els qui tingueren 
cura de l'organització foren de 
l'Agrupacló Excursionista de 
l'Urgell, entitat que té el seu 
estatge social a Tàrrega, però 
agrupa els excursionistes 
d'Agramunt, Anglesola, 
Bellpuig, Castel lerà, Ivars, La 
Fuliola, Tornabous, Verdú I 
Tàrrega. Son tot just un 
centenar de socis, però amb 
una capadtat d'organització I 
una actlvitat digna d'elogi. 

Sis-cents excursionistes 
participaren en aquesta 
trobada, en representacions de 
les comarques del Nord de 
Catalunya, de les liles, del País 
Valencia i del Prlndpat. Del 
nostre Centre, hi assistiren 
36 socis, entre ells el seu 
presldent. 

Divendres, dia 1 1 . El dia era 
esplèndld I calorós, i, en arribar 
al Hoc d'acampada, a la tenda 
de recepció fou lllurat a cada 
assistent el programa, on hi 
havia un estudi monografie del 
Montsec de Rúbies i 
informació relacionada amb 
l'aplec, com també un càntir de 
Verdú per a cada tenda. 

Unes espaloses feixes foren 
el Hoc escollit per a Instai.lar-hi 
les tendes. La situado era 
magnífica, amb els espadats 
de la vessant sud del Montsec 
com a teló de fons. 

A la part alta, al costat de la 
font, eren instal.lades les 
tendes de l'organització, i 
també el bar, els queviures i 
els components de la 
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Des de prop del dolmen de la Huella del Llop, la capcalera del ñu Merler. escenari del V 

Aplec Excursionista del Paisos Catalans; alfons, a l'esquerra el Puig del CamiRamader 

i, al centre, el Pas de les Eugues. (Foto: Jordi Turón.) 

Companyia Alpina de la Creu 
Roja, aixícom ¡a delegado 
comarcal de radloafeccionats 
de Tàrrega, que h¡ Installa una 
estado de gran potencia, la 
qual va emetre els dies que 
dura l'aplec, i dona noticia de 
l'acte que se celebrava a tots 
els radiooïdors. 

Sobre la font, hi havla el 
Hoc destinât al foc de camp, 
presidit per una gran bandera. 

L'aigua de la font, per un 
reguero era conduïda al Hoc 
destinât a rentadors i, 
finalment, era aprofitada per a 
unes instal.lacions sanitàries 
amb aigua continua. 

A dos quarts de dues van 
començar els actes, amb la 
benvlnguda a tots els 
acampadors I, tot seguit, fou 
inaugurât el «racó de 
l'anarquista», un piafó on 
tothom podia escriure I 
anunciar el que li plagues, i 
també les parades de llibres I 
publicacions de les entitats 
participants. 

Després de dinar, i quan el 
sol ja no escalfava tant, 
s'efectuaren dues excursions: 
una a la Pedrera de Meià, d'un 
interés paléontologie 
excepcional, i una altra a 
Termita de Santa Maria de 
Melà i a Vilanova de Meià; tant 
els participants en una com els 
de l'altra foren acompanyats 
per guies, que ens donaren 
explicacions sobre la historia I 
geografía de la zona. 

Per ais qui no tingueren 
ganes de sortir del Hoc 
d'acampada, s'organitzaren 
jocs i pogueren presenciar una 
exhibició de vol lllure a carree 
del Delta Club Lleida, Falcon's 

Club Lilla i Estel Club Reus. 
Després de sopar, I amb una 

nit serena, foren projectades 
pels nostres consocis Joan 
Crélxams I Lluís Belvis dues 
pellicules, una d'escalada i 
l'altra d'esqui, que ens van fer 
passar una estona ben 
agradable. 

Dissabte, dia 12. El dia 
s'aixecà una mica bolrós, però 
a mig matí ja Mula un sol 
esplèndid. Aquest fou el dia de 
més activitat. El començàrem 
amb tres sortides: una 
d'escalada, amb ascensió per 
la Via «Tàrrega» de la Roca de 
les Arcs; una d'espeleologia, 
amb el descens al Querant 
Nou de Meià; I una tercera 
excursió que, pel Pas de les 
Eugues, pujà a la Roca Alta, 
des d'on s'albira un grandiós 
panorama, tant del Pirineu com 
de la Catalunya central, amb la 
conca de Meià a primer terme. 

També pels qui no tenien 
ganes de participar en 
qualsevol d'aquestes 
activitats, en el Hoc 
d'acampada s'organitzaren 
diferents concursos, o, com el 
dia anterior, admiraren les 
evolucions de vol lliure. 

A la una del migdia, en el 
Hoc d'acampada, es va fer una 
assemblea dels delegats 
d'entitats participants, en la 
que es decidí de redactar una 
nota, perqué Tenderne es llegís 
a Termita de Sant Eloi de 
Tàrrega, dia en qué s'hi celebra 
el seu aplec, anunciant 
Tambada amb una ala delta, 
amb motor, d'un représentant 
de l'aplec excursionista per a 
fer una ofrena al monument ais 
Paisos Catalans d'aquella 

clutat. 
Després de dinar, els 

«Cantaires de la U.E.C.» ens 
delectaren amb un concert de 
cançons muntanyenques. Tôt 
seguit, l'Esbart Albada, de 
Tàrrega, ens obsequià amb una 
variada actuaciô de danses 
tipiques de tots els Països 
Catalans. 

A Tactuaclô de l'esbart segui 
l'anunciat débat, en que el 
Comité per a la Salvaguarda 
del Pedraforca exposa la 
problemàtica d'aquest massis, 
corn també les actuacions 
dûtes a terme i les que es 
pensen portar endavant. 
També s'exposaren els 
problèmes de les entitats 
excursionistea radicades a les 
zones agricoles, i les possibles 
actuacions per part 
d'aquestes. Els diferents grups 
explicaren els Iligams de 
l'excursionisme i el 
nacionalisme a les sèves 
respectives comarques, i els 
représentants de les llles 
expressaren les sèves 
opinions sobre la intensiflcaciô 
de les relacions entre tots els 
excursionistes dels Països 
Catalans. Finalment es decidi 
formar una comissiô per a 
augmentar les relacions entre 
les entitats i per a 
Torganltzaciô dels propers 
aplecs o bé d'altres actes. 

Mentre es desenvolupava 
aquest intéressant débat, va 
aterrar en mig del Hoc 
d'acampada, amb una 
extraordinària habilitât, una ala 
delta equipada amb motor, fet 
que despertà una gran 
expectaciô. 

Després de sopar se célébra 
el foc de camp, animât pel 
grup rossellonès de Maties 
Mazaricô, amb un extens 
repertori de cançons, tant 
tradlcionals corn 
muntayenques, I la participaciô 
d'un nombres grup d'acampats. 

Diumenge, dia 13. A les sis 
del matf, es Hevà el grup que 
ténia la intenciô de pujar al 
Mira Pallars-i-Urgell. El dia no 
era massa bo: el cel era 
parcialment tapât per uns 
nûvols que no presagiaven res 
de bo; perô el grup decidi de 
marxar i, a dos quarts de set, 
sortiren. Perô en arribar sota 
matelx del Pulg del Cami 
Ramader, dm escollit per 
aixecar-hi el monôlit 
commemoratiu de faplec, una 

forta tempesta impedí de 
prosseguir l'ascensió vers el 
cim, i féu decidir els 
excurslonistes a retornar. 

A les 12 del migdia, al costat 
de la Font del Sitó fou aixecat 
el monòlit que en un principi 
s'havia de bastir al Puig del 
Carni Ramader. Les pedrés, 
dutes des de les seves 
poblacions respectives pels 
excursionistes asslstents, 
serviren per a construir-lo, 
com a mostra de la 
confraternizado excursionista 
dels Paisos Catalans. Tot segit 
es canta «Els segadors» i 
finiren els actes d'aquest 
V Aplec. 

Cai felicitar molt cordialment 
l'Agrupació Excursionista de 
l'Urgell per la seva magnifica 
organització, tant dels actes 
com també de les instal.lacions 
del Hoc d'acampada, i 
animar-los a seguir treballant 
per l'excursionisme català. 

Francese Beato 

INAUGURACIÔ DEL 
REFUGI JOSEPM. 
MONTFORT A BAIAU 

El diumenge, dia 20 de 
setembre de 1981, va tenir Hoc 
l'acte d'inauguraciô del refugi 
«Josep M. Monfort», al cire de 
Baiau, emplaçat enlairat sobre 
la vorera de l'estany de Baiau, a 
2517 m d'altitud i molt visible 
de Huny, des de qualsevol 
direcclô. 

Es tracta d'un refugi 
d'alumini, prefabricat amb 
estructura metàl.lica i aillant 
tèrmic per a fer-lo més 
confortable. Té una cabuda de 
18 places amb lliteres i 
matalasos, I un petit espai amb 
tauleta I tamborets. 

Tal com requereix un refugi 
d'aquest tipus i al Hoc on s'ha 
Installât, esta pensât per a 
pernoctar-hi per facilltar les 
ascensions al feréstec cire de 
Baiau, i ha estât un encert de 
posar-li el nom d'en Josep M. 
Monfort, car és un record viu a 
la persona I obra d'aquest ferm 
alpinista manresà, vencedor de 
moites muntanyes nostres i 
d'arreu del mon, perô que un 
dia, sota l'esguard del Cadf, 
perde la vida emportât per una 
allau de neu. 

Voltat d'amies, junt a les 
seves mare i germana, en 
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Refugi .Josep Ma Monfort; situât al cercle de Baiau, Vali Ferrera, Pallars Sobirà. ¡Foto: 
E. Carrete.) 

Bernât Montfort, d'onze anys 
d'edat, amb l'emoció de tots el 
présents, descobri la placa que 
dona el nom del seu pare al 
refugi. 

El président de la Federado 
d'Entltats Excursionistes de 
Catalunya, Joan Garrlgós, dona 
les gracies al Comité Cátala de 
Refugis per la seva tasca. Deis; 
assistents, el représentant del 
Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages, de 
Manresa, en nom del président 
Josep M. Sitjas, que no pogué 
assistir-hi, dona les gracies per 
l'homenatge que representava 
aquest acte en memòria d'en 
Montfort. 

Hi assistiren, en 
representado de la Federación 
Espanda de Montañismo, els 
senyors Felipe Huidobro I 
Santiago Tutor, els quals, amb 
la seva presencia, posaren de 
relleu l'adhesló a aquest 
important acte. 

AgustiJolis 

INAUGURACIÓ DEL 
REFUGI DE BABORTE 

El dia 12 de setembre de 
1981, a dos quarts de 12 del 
matí, tingué Hoc la inaugurado 
(amb motiu del cinquantenari 
de la fundado de la Unió 
Excursionista de Catalunya) 
d'un refugi situât sobre l'estany 
de Baborte, a la vali Ferrera, i a 
2438 m d'altitud. 

Es tracta d'una sòlida 
construcció d'alumini, amb nou 
Hiteres i màrfegues, emplacat 
sobre un rocam, en Hoc molt 
visible, el quai funcionará en 
règim de refugi lliure. Esperem 
que se salvi de les bretolades! 

El Hoc és molt adient, car 
permet de fer ascensions als 
c l m s del cire de Baborte, I 
travesses vers les conques de 
Boavl i del Sotllo, on hi ha el 
veterà refugi de Vallferrera. 

Al simpatie acte inaugural 
assistiren unes cinquanta 
persones, entre elles quatre 
C o m p a n y s en representació del 
nostre Centre, que aixise 
sumà a aquest important acte 
dintre eis que enguany celebra 
la UEC. És Hegiuna carta 
d'adhesió del président de la 
Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya, i 
glossa l'acte, amb un 
Parlament, el secretari general 
de la UEC, senyor Francese 
Martinez Masso. 

Jordi Trasfi 

BIBLIOGRAFIA 
MIS PIRINEOS-Autor: Daniel 
Bidaurreta; prôleg de Josep 
Manuel Anglada. 
40 fotografíes de color, i en 
blanc i nègre, 5 aqüarel.les i 
un dibuix. 135 pagines de 
text. Editor: Club Deportivo 
Navarro. 

«Mis Pirineos», original del 
conegut excursionista Daniel 
Bidaurreta, président durant 
set anys del Club Deportivo 
Navarra, professor de la 
ENAM i membre del Comité 
d'Expedicions de la Federació 
Espanyola de Muntanyisme, és 
un Ilibre que honora la 
literatura muntanyenca i és de 
força interés per ais qui 
estimen els Pirineus I la natura 
en general. És un Ilibre ben 
concebut, distret, divulgador, 
escrit amb amor, amb idioma 

castella pulcre i, finalment, 
convincent. Coincidim en 
moites de les sèves vivèneies; 
les sèves «confessions» ens 
son familiars, i encara mes si 
hom coneix al pirlneista 
Bidaurreta i l'ha vist escalar a 
Montserrat, Pedraforca o 
Terradets. Son corprenedores 
les sèves escapades a la Vali 
d'Ansò o les sèves 
medltaclons pirinenques, o 
quan ens parla del pi negre de 
Larra, de l'edelweis o dels 
isards. La lectura de les sèves 
pagines, viscudes al Midi 
d'Ossau, al Tozal del Mallo, o 
als Mallos de Rlglos, ens 
recorda aquelles contrades 
conegudes, però amb una 
prollferació de détails que ens 
passaren desapercebuts quan 
les visltàrem. Finalment, ens 
parla del senyor de les 
soledats, dels pastors del 
Pirineu, corn a complément 
natural; per això ens diu que, 
eis prats de sucosa herba, no 
tindria sentit que cada any 
revlscolesin, en retirar-se la 
neu, si no hi haguessin 
ramades, I amb ells el pastor i 
el gos d'altura, unies estadants 
amb els quais pot dialogar 
l'excursionista. 

Tenlm a l'abast un Ilibre de 
lectura delitosa, que 
recomanem. 

M. M. 

CARNETS D'UN 
NATURALISTE 
PYRÉNÉEN.-Claude 
Dendaletche. 
Ed. Denoël-Marimpouey 
Jeune, PAU 1979 

Les divagacions d'un 
naturalista, nascut als peus 
dels Pirineus, són el tema 
d'aquest Ilibre. Dendaletche, 
autor d'una completissima guia 
del naturalista en eis Pirineus, 
deixa córrer la seva fantasia I 
la seva prosa, sense 
subjectar-se als lïmlts 
estrictes que la ciència 
imposa. Resultat d'aquesta 
manera de fer són unes 
pagines on traspua l'amor de 
l'autor per la natura vista d'una 
manera global: la terra, els 
animais, la vegetació i els 
homes. Pagines éminemment 
de caire cientffic quan l'autor 
ens parla d'anlmalons i plantes, 
i d'altres on deixa volar la seva 
Sensibilität davant les 
manifestacions de la natura. 

Un Ilibre que ens atrevim a 
recomanar d'una manera 
especial als excursionistes 
doblats de naturalistes. 

MÉLANGES PYRÉNÉENS, 
(1892-1955) - Raymond 
d'Espouy. Pau 1981 

D'una tirada reduïda (1.025 
exemplars), aquest Ilibre éditât 
pels veils amies de d'Espouy, 
recull textos dispersos, 
apareguts en revistes I 
comunicats clentifics, del qui 
fou un gran pireneista I un 
continuador de l'obra de Jean 
Arlaud I del seu Grup de Joves 
(G. D. J.). Mes que pel valor 
dels escrits en si, desiguals 
segons el tema, el mèrit 
d'aquesta publicació rau en 
l'expressió d'un afecte que els 
molts amies de d'Espouy han 
sabut mantenlr al Harg del 
temps, i que ara han volgut 
materialitzar en escaure's el 
25 e aniversari de la mort a 
muntanya de Raymond 
d'Espouy, publicant aquest 
Ilibre. 

El Ilibre reflecteix les 
diverses facetes de d'Espouy: 
l'artista especialment dotât per 
a la pintura; el topògraf 
apassionat pels Pirineus; el 
muntanyenc animador del 
Grup de Joves i Impulsor de 
l'amistat franco-espanyola; i, 
sempre, el cavalier noble i Ileal 
per a qui l'amistat era el do 
mes preuat de l'home. 

Josep M.3 Sala 

En compliment del que disposa l'article 21 de la 
Llei de Premsa ¡ Impremía vigent. donem nota de 
la composició de l'actual Junta Directiva del 
Centre Excursionista de Catalunya. Président: 
Lluis Puntís i Pujol, Vice-presidents: Joan de 
Quadras i Castañer, Emili Civís i Abad, Tresorer: 
Joan de Ferrater i Casanelles. Comptador: Jordi 
Mercader i Esplugas, Secretari: Josep Elesbaan 
Paul i Torrent, Vice-secretària: Montslo Garcia i 
Garcia, Bibliotecari: Modest Montl leó i Espasa. 
Vocals: Hermenegild Carrete i Blsbal. Agust i Jolis 
i Felisart. Francesc Valls i Bach. Josep 
Pratginestós i Merlott i . Antoni Abel I Bonada, 
Narcís Rucabado i Franquesa. A mes formen part 
de la Junta Directiva tots els présidents de seccio 

0 de comlssló. 

No rmes de pub l i cac ió de M U N T A N Y A . 
Els au to rs que vu lgu in pub l i ca r els seus 

t reba l l s a la rev is ta MUNTANYA han de 
ten i r p résents aqües tes cond i c i ons : 

Els a r t i c les ca l que s igu in esc r i t s 
c o r r e c t a m e n t e n cá ta la i m e c a n o g r a f i á i s a 
t r i p l e espai en fu l l s D in A-4 o f o l i . 

Quan el tex t haurà de ser esc r i t en 
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), 
sub ra t l l a t dob le (VERSALETA) , sub ra t l l a t 
t r i p le (CAIXA A t T A ) 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 i bu i xa t s c o r r e c t a m e n t a m b 
t i n t a x inesa sobre paper b lanc o vegeta l . 
Les fo togra f íes en b lanc i nègre 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 

1 el n o m de I 'autor, escr i t s en un fu l l a par t . 
La Redacc ió podra acordar la reducc ió o 

m o d i f i c a d o d 'aque l l s paràgrafs 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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Des de fa 7 9 anys 
apliquem el mutualisme autogestionari 

Si cone ixeu algun soci, pregunteu-li què en pensa. 
Si cone ixeu algú que ja ha fet tard* i se'n plany, 

pregunteu-li per què hauria volgut ser-ne. 

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

ACRUPACIÓ MUTUA 

Informeu-vos-en: algun familiar o amie deu ser un dels 215.000 
socis o sòcies que formen l'Agrupació Múlua i us en parlará. 

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

DEL COMERC I DE LA INDUSTRIA 

* perqué ja ha complerl els 40 anys. 



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

B A R C E L O N A • 
Fernando, 1 i 3 (cantonada a les Rambles) 
Passeig de Gracia, 94 (junt a La Pedrera) 
Plaga Virrei Amat, 3 (Guinardó-Horta) 
Creu Cubería, 31 (Hostafrancs) 
Avda. de la Llum, 54-56-58 (Sota Placa Catalunya) 

T A R R A G O N A • 

BERISTAIN S . A . 

999 

Conde de Rius, 3 



Cada di 
a prop. 

ZAIXA D € PENSIONS 

"la Caixa" 



B A R B A R A , 4 8 - 5 0 , B A I X O S - T E L E F O N 6 9 
C E R D A N Y O L A DEL V A L L È S ( B A R C E L O N A 





( MIMCAR TROFEUS PER A T O T S ELS E S P O R T S 

ESPECIALITAT EN TROFEUS I MEDAILLES PER A EXCURSIONISME, 
MUNTANYISME, ALPINISME, ESPELEOLOGÍA, ESCALADA I ESQLJÍ 

( M I M C A R T R O F E U S E S P O R T I U S Carrer de Muntaner, 15 - Barcelona 

La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 

BUTLLETA 
1 DE 

ST SUBSCRIPCIO 

MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

c. Paradis, 10 Barcelona (2) 

Si encara no sou 
subscriptor de 
MUNTANYA, 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu 
puntualment 
la revista al 
vostre domicili. 

Si ja en sou, 
doneu-lo a un 
amie que 
s'interessi per 
l'excursionisme 
i segur que 
us ho agrairà. 

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 



«ESCALADAS EN YOSEMITE» 
una nueva dimensión del alpinismo 

Un llibre que apasionará a tots els practicants d'aquest 
esport, tant ais vétérans com en els principiants. Mit-
jançant les seves nombrases i esplèndides fotografíes 
podreu asistir, des de primer terme, a l'espectacle deis 
seus esforços gimnàstics i a l'utilització de noves tècni-
ques i materials. 
La emoció, l'esforç, el risc i l'entusiasme de les escala-
des MES difícils, contingudes en una documentació ex
cepcional. 

Un volum de 20 x 28 cm. amb 59 fotografíes en color i 
205 en blanc i negre. 
P.V.P. 1.000,-Ptes. 

EDITORIAL RM - Passeig de Sant Gervasi, 24 - Barcelona-22 

MLINILÂNÎLÂ LA PRIMERA REVISTA DE L'EXCURSIONISME CÁTALA 

BUTLLETA 
DE 
SUBSCRIPCIO 

6 exemplars 

(1 any) 
1.100,— Ptes. 

Estranger 

1.400,— Ptes. 

Nom 

Carrer 

n.° pis Poblado D.P. 

S e subscriu a la revista m u m t a n v a a partir de l'any .. amb la quota anual de pessetes 

Cobrament: per banc, segons autorització adjunta O Signatura 

Data 

Banc / Caixa 

Carrer 

n.° Poblado O.P. 

Tallar per on 
indiquen els punts 
i reomplir adequadament 
la butlleta 

Sr. Director 

I Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu fer efectíu el rebut anual a la revista, MUNTANYA del Centre Excursionista 
de Catalunya-Club Alpi Cátala corresponent a la subscripció 

a nom de , 

que viu a 

amb carree al compte corrent o d'estalvi >Poblado .. 

a nom de. Signatura 



FES-LA TEVA AVUI MATEIX 
( D E M A N A - L A EN EL COMERC ESPECIALITZAT) 

PRIMERA INDUSTRIA ESPORTIVA ESPANYOLA 
Fundada en 1928 

Florida, 1 -5. Apartado 610. Tf. 421100. Zaragoza-8 

A R T I L O C K . PRIMER DISPOSITIU AUTOMATIC 
PER AGAFAR EL MARTELL O EL PIOLET SENSE ATURAR-SE 

Piolet o martell en 
posició de marxa. 

Un gest de la má cap enrera. 

clik... 
.. ¡ ja el tens! 

ARTILOCK® • Marca registrada HCA. Patent espanyola número 259793. Demanada a EUA, ALEMANYA, UK, FRANCA, ITALIA i la resta 
deis paísos europeus. CORDURA® Marca registrada DU PONT. 



PLAÇA U R Q U I N A O N A , 7 - Telefons: 301 45 76 - 301 60 45 BARCELONA-10 

Tots els esport s Col.laboradors 
de les expedicions 
ACONCAGUA 80¿ 
YUKON 81 

al servei de l'esport 



s parts mes altas ó la carena d' una cordillera, se 'n diu 1' eje, y las 
jadas són cordilleras inferiors, se 'n dihuen estrebs ó estribacions. 
nontanya forma dents, se 'n diu serrât; si acaba en punta, se 'n diu 
misterica ó rodona, se 'n diu pu de sucre. Dos pions ó pans units se 'n 
s respectivament. 
,a que despedeix foch, gasos y una materia pastosa dita lava per un 
Si '1 volcâ sols despedeix aygua, s' en diu geisser; y si sols despc-
ra. Lo cim d ' u n volcâ ó extrem de la xemeneya, se diu crâter. 
> de terr i tor i sense montanya, com lo pia d' Urgell . 
de montanyas, com la Val i d' Aran. 

dican passos entre una vali y altra, ó entre una vali y un pia ó entre 

iat en lo cor d' una montanya, per ahont câu la neu fosa y forma las 

fais que constituheixen las montanyas de forma y construcció seni-
ambe s' anomena greny. 
â plora, d ' una montanya, rocam, pich, etc., com los de Berti en lo 
itserrat, Puigsecalm, etc. 
ntrada de mar dins de la costa, ahont las embarcations pugan estar 
i a y efectuar tranquilament lo sèu trâflch. Se divideixen en: natu-
igut la ma del home; y en artificials quan està format per escolleras, 

ierior à un altre, ó las divisions interiors d ' u n port, 
separi dos continents, com es 1' Atlàntici ] . 
[•interior à un continent. 
ran de mar dintre terra, com es el de Sant Jordi. 

gua que uneix dos mars. També se 'ri diu Freu. 
eh y poch ampie. 
d' aygua dintre terra; si es pel i la y de poch fons, se 'n diu. estany; y 
n diu albuf'era. 

aygua que neix en las fonts de las montanyas y desaygua en et mar 
son curs se engroxexen ab altres r ius mes petits ó torrents. Lo punt 
i confluendo.. Al arrivar un r iu al mar, generalment se divideix en 
)las. 

FULLA D' INSTRÜCCIÓ GEQC 
DE 

CATALUNY 
COMPOSTA PER 

Josjsplì Bioart Gira! 
PUBLICADA P E R LA 

lista í Excursions 
Y DEDICADA AI-

iicm. Sr. D. IumM, l i e i ! y I 

ent sois representa '1 
ia, Balears, Rosselló, 
rrancant en Gap Ger-
inyá, Goll de L l i , Coll 
un camí neutral que 
a frontera á buscar 
idorra, passant por lo 
s pichs de Montcalm, 
i á buscar lo gegantí 
ix fins Ibars, passant 
; 1' Ebro fins á Fayon, 
y luego va á buscar 
afa luego la divisoria 
, en lo poblé de Alca-
i Tordera separa Bar-

L, luego agafa'l Mont-
omajuana, que forma 
ae es lo poblé mes al 
y Lleyda comensa la 
e Barcelona y Lleyda 
ol, Naves, un poch á 
de Queralt. La d iv i -

ich sobre "Vimbodí, y 
y passa á una llegua 

deis Pirineus desde 
Huesca fins á Granja 
ns. de provincia de 
ia de Catalunya es la 

saáas. Habitants 
per vivienda. 

',,922 8'12 



D A T O S Q-EISr JEMALS. 

Superficie en 
k i l ó m s . 2 . 

Població to ta l . 
Densitat 

per ki lom. 2 . 
Ordre de població 

en Espanva. 
Ajnntaments. 

Habitante per 
Ajuntament. 

P o b l a c i ó n . Caseríos. Vme: 

Barcelona . 
Girona. . . 
Lleyda. . . 
Tarragona. 

7,731 
5,884 

12,366 
6,349 

835,306 
299,002 
285,297 
330,105 

108'8 
50'8 
23'1 
52'0 

1 
•26 
33 
14 

327 
250 
325 
186 

2,554 
1,196 

878 
1,775 

304 
508 
747 
252 

3,796 
1,540 

514 
525 

102. 
57i 
62; 
69; 

B A R C E L O N A . 

La provincia de Barcelona, con se veu en lo mapa, es de configurado tan irregular com las altres provincias, no tenint e 
los sèus límits, los quals, á nostre entendre, deurian quedar determináis per la naturalesa per medí de rius, serras, etc.; lo 
seva ignorancia, tè a vegadas un sentit práctich que falta á n' ais gobernants, y en aqueix cas tenim un exemple ab las encontr 
que 's divideix Catalunya, com son 1' Ampurdá, Panades y altres, qual determinado es natural, no dependint de fitas de pedra 
bitraria. 

Gubernativament, aqueixa provincia 's divideix en 16 partits judicials: 5 en la capital y Manresa són de terme; Arenys de 
Uers, Igualada, Mataró, Tarrassa, Vich, Villafranca y Vilanova son d'ascens, y San Felío del Llobregat es d' entrada. 

La divisió natural compren: lo Pía de Barcelona entre 'ls r ius Besos, Llobregat y la serra del Tibidabo; lo Panades quai ct 
tè unas 9 lleguas de llarch y 7 d 'ampie, agafant desde '1 Llobregat fins part del distincte del Vendrell, y desde '1 mar á Igualad; 
1' encontrada compresa entre la serra del Tibidabò, Montserrat, San Llorens, entrada baixa del Congost, Montseny, Arenys 
Moneada; Plana de Vich, quai nom ja indica que es la planuria compresa entre '1 Congost y Ripol l ; y per f i , la Montanya, que 's 
part compresa entre Manresa y '1 Pir ineu. 

Las montanyas principáis son: Serra de Cadi, qu ' es una estribació del Pir ineu, elevada 2,500 metros; las Guillerías, que 
Pirineu y terminan en lo Montseny, elevat 1,700 metros; Montserrat, serra esporádica que s'aixeca al mitj de Catalunya 1 
qual á 739 metros d ' a l t u ra ' s venera la Verge Catalana en una grandiosa basílica. Sant Llorens Desvalls, elevat 1,116 metr 
vat 1,058, lo Tibidabo elevat 532, la Morella ó costas de Garraf elevadas 595, y la serra de Marina que no passa de 500 metros. 

Las estribacions del Montseny y Puig-Rodó forman 1' estret congost de Centellas, que posa en comunicado '1 Pía de Vich Í 
Los rius principáis son: lo Llobregat, que naix en la serra de Cadi, y avans de desayguar dos lleguas al Sur de Barcelona, 

Cardoner, Mariés, Gavarrera y Noya. Lo Besos, curt y que desaygua una llegua al Nort de Barcelona, y '1 Tordera, que ser 
Girona. 

Verdader port sols hi ha 1' artif icial de Barcelona ab aduana de 1.* classe; mes teñen aduanas de 2.* classe: Arenys, Masno 
y Sitges; y de 3." classe, Badalona y Malgrat. 

Caps principáis, sols tè la baixa y perillosa punta del Llobregat. 
Faros tè '1 del Llobregat, de 2.°" ordre y alcans 18 mil las; Vilanova, de 5."' ordre y alcans 9 millas; el de Barcelona ab 

6." ordre y alcans 9 millas, y el de Calcila, de 2 . o n ordre y alcans 18 mil las. 
Tot lo pia ahont desaygua '1 Llobregat s' en diu La Plana y es perillosa per la navegació per ser tota arenosa y ab estan; 

Remóla. 
Lo número d'habitants de las poblacions principáis es el següent contant per mil lers rodons: 

0 Rubi 4 Sant Feliu di 
Gracia 34 Arenys de Mar 5 Esparraguer 
Sant Mart i de Provénsals. 25 Manlleu 5 Sant Pere de Tarrassa.. . 3 Canet. . . 

18 Sallent 5 4 Moya.. . . 
Mataró 17 Berga 5 Sant Feh'o de Llobregat. . 3 Castella.. . 
Manresa 17 Villafranca 7 Sant Juan de Vilassar. . . 3 Arenys de M 
Sant Andreu de Palomar. . 15 San Gervasi de Cassolas. . 5 Sant Ginés de Vilassar.. . 3 Las Corts de 

16 Martorell 4 3 Tordera. . . 
Vilanova y Geltru. . . . 14 Masnou 4 3 Molins de Re 

12 Caldas de Montbuy. . . . 4 Sant Saturni 
Vich 12 Hospitalet 4 3 Sant Boy de 

11 4 3 
Sant Boy de 

Hi ha estació telegráfica permanent en la capital y ab servey de dia, en Granollers, V i d i , Vilafranoa, Manresa, Masnou, M. 
rassa, Sabadell, Vilanova, Garriga è Igualada. 

Ademes qued$ obert lo servey públich en las estacions deis ferro carri ls, los quals són los seguents: 
De Barcelona á Fransa.—Estacions.—Linea del interior ab distancia kilométrica desde Barcelona: Clot 3, Horta 5, Sant Ar 

loma 7, Moneada 12, Mollet 18, Montmeló 22, Granollers '29, Cardedeu 36, Llinás 40, Palautordera 46, Sant Celoni 50, Gualba 55, 
rich 64.—Linea del litoral.—Badalona 8, Mongat 11, Masnou 14, Premia 19, Vilassar 22, Mataró 28, Caldetas 35, Arenys 37, Ca: 
Calella 48, Pineda 51 y Malgrat 55. 

De Barcelona á Saragossa.—Moneada 11. Serdanyola 15, Sabadell 23. Tarrassa 33, Viladecaballs 38, Olesa41, Monistrol í 
serrat, Sant Vicents 57, Manresa 65, Rajadell 77, Calaf 100 y Sant Guim 112. 

De Barcelona á Tarragona.—Sans 3, Bordeta 4, Hospitalet 7, Cornelia 9, San Felio 13, Molins de Rey 16, Papiol 20, Marl 
Sant Sadurni 42, Granada 50, Vilaffanca 53 y Monjos 58. 

De Barcelona á Valls.—Prat 9, Viladecans y Gavá 16, Castelldelèls 20, Sitges 35, Vilanova y Geltrú 43. 
De Granollers A Sant Joan de las Abadesas.—Granollers 30, Garriga 39, Sant Mart i 49, Centellas 54, Balenyá 69, Vich 70, Mai 

y Sant Quirse 95. (Las distancias kilométricas van referidas á Barcelona.) 
Desde Muilet á Caldas de Monbuy.—Mollet 18, Santa Perpetua 21, Gallechs 24, Palau 27 y Caldas 32. 
Desde Barcelona á Sarria.—Gracia 2, Sant Gervasi 3 y Sarria 5. 
En construcció hi ha los ferro carrils de Manresa á Berga, las dos líneas de Igualada á Sant Sadurní de Noya y de Igualada 

Torello á Olot. 
En projecte tenim un ferro-carril d' engranatge per' pujar á Montserrat, un ferrocarri l desde Berga al Pirineu, un al tn 

Cervera y Balaguer, y un altre desde Martorel l . OÍesa y Sant Vicens. 
Diligencias.—De Hostalrich á Arbucias y Sant Hi lar i . De Cornelia áSant Boy. De Papiol á Rubí. De Martorell á Esparraguei 

Piera y Capellades. De Manresa á Vich, Berga y Cardona. De Igualada á Cervera y altres de menos importancia. 
Las ayguas minerals reconegudas oficialment son: Caldetas, salino-nitrosas: Caldas de Malavella, salinas; Caldas de Moni 

r iga, salino-termals; Puda, hidro-sulfurosa; Tona, sulfurosas-sulinas Argentona bicarbonatas y Torello. 
Las situacions geográficas de las poblacions principáis son: Barcelona Lat. 41°23' N.. Long. 0°22' E.; Manresa, 41°44 N. v 1 

Mar, 4r36' N. y 0 o 43' O.: Berga, 4 2 W N. y iTGT O.; Granollers, 41036' N. v 0°28' E.; Igualada, 41°34' N. v 0"12' O.: Mataró, 41 
Vich, 41'55' N. y 0'20' E.; Villafranca, 41 "20' N. y 0°10' O.; Vilanova, 41°I5' Ñ. y 0°07' O.; y Sant Felío del Llobregat, 41"23' y 0"11' 

La instrucció pública tè la Universität de la capital, Escola de Náutica, d' Inginyers industriáis, d' Arquitectura, de Bellas 



a a Lleyda ab distancia kilométrica à Tarragona.—Vilaseca 9 , Keus 10 , selva 23, Alcover 2 » , La j-iana s i , L a m v a o i , viia-
sh 44, Kspluga 50 y Vimbodf 55. 
u n lo carni ae L'alateli X Vàlls, y comensaràn abiat los traval s del carri l de Barcelona a Madrit passant per Reus, Falset y Fl ix. 
:ia conta ab 41 hospitals municipals y dos particulars, hospici à Tarragona y Reus, 1 inclusa; y casa d' orfens à Tarragona y 

Giro-Mùtuo à Tarragona, Tortosa, Cambrils, Montblanch, Reus, Torredembarra y Vendrel l . 

egràflca permanent Tarragona y ab servey de dia à Falset, Gandesa, Cornudella, Vails, Vendrel l , Montblanch, Mora d'Ebro y 

is principals ab son nùmero d'habitants à mil ler rodò són: 
23 
28 
24 
13 
6 
5 
5 

Roquetas. . . . . . . 5 
Espluga de Francolí. . . . 4 
Amposta 4 
Falset 4 
Mora d'Ebro 4 
Perelló 4 

Tivisa.. . 
La Genia.. 
Cornudella. 
Cherta. . . 
Gandesa. . 
Montroig 3 

Riudoms 
San Carlos de la Rápita.. 
Santa Bárbara 
Santa Coloma de Queralt. 
La Selva 
Vilaseca 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

as principáis són: las de Montagut ab 953 metros d'elevació y que ab lo r iu Gaya tancan el Panades per Ponent; las de Montsant 
man lo Priorat, tancat per las montanyas de Llavería al Mit jorn; la serra de Llena, que divideix la provincia de la de Lleyda; y la 
ada Ports de Beceite ab montanyas elevadas 1,413 metros 
cipals són: l'Ebro, que naix á Asturias, y que canalisât, sería navegable fins passât Catalunya; lo Cenia, que serveix de frontera ab 
;olí y lo Gaya, poch caudalosos. 
m: l 'artificial de Tarragona, 1' incomparable natural deis Alfachs, lo del Fangal y '1 de Salou. 
: Punta Banya, cap Tortosa ó del Ebro, y cap Salou.—Los dos últ ims l imitan lo molt.ventós Golf de Sant Jordi. 
arlos de la Bápita y Amposta hi há un canal de navegació completament descuidat. 
irada formada pèls arrastres de l'Ebro y que compren desde Amposta al mar, está plena de valiosas salinas y arrossals. 
os de la Rápita hi há faro de 6 e ordre, visible á 6 mil las; á Pta. la Banya n'hi de 4' ordre, visible á 13 mil las; á Pta. del Fangal 
i ré, visible á 8 millas; á Salou es de 6*e ordre, visible á 5 millas; a Cap Salou es de 2°° ordre, visible á 15 mil las; á Tarragona n'hi 
v-isible á 10 millas, y á Cap Tortosa n'hi há un de 1 . " ordre, visible á 20 mil las. 
stá á 41°07' N. y 0°34' 0 . Sant Carlos de la Rápita está á 40°38' N. y 1°13' O.; Cap Salou 41°04' N. y 0°39' O., y Tortosa'40°49' N. y 

LLEYDA. 
, de Lleyda es la mes gran de Catalunya y la mes abandonada en comunicacions, haventhi comarcas com la Valí d'Aran que están 
incomunicadas ab lo resto de Catalunya per falta de carretera, tenint que comunicarse ab Fransa. La mitad Nort de la provincia es 
a, dominant lo bosch ab bonas fustas de construcció. També dominan així com en los demés Pirineus catalans, ricas minas de 
jue serán una gran sort pera lo país si 's fan los projectats ferro-carr i ls. 
a provincia en 8 part i ts judicials, que són: Lleyda, de terme; Balaguer y Cervera, d'ascens, y la Seo, Solsona, Sort, Tremp y 

t, la provincia tè comarcas senyaladas, com són: lo pía d'Urgel l , que es la gran planuria que vá desde la serra de Llena á las mon-
íer. La Segarra es la part de llevant del avans dit pia, qual centre es Cervera, y s'extén tins á las montanyas de Santa Coloma de 
ca de Tremp es una encontrada, qual centre es Tremp, compresa entre las altas serras veninas. La Noguera es la part de ponent 
al Nort de Lleyda, fins á la montanya; y la Valí d'Aran, ben déterminât cércul deis Pirineos, obert sois per los ports ó congos-
Pallas, Viella y Benasque. 
atedral á Lleyda y la Seo, gobernador eclesiástich y catedral á Solsona, 4 colegiatas, 86 parroquias de terme, 254 d'ascens y 2t¡l 

, perteneix á la Capitanía general de Catalunya, haventi castell ab gobernador mil i tar á La Seo. 
ia de I .* classe á Farga de Noles, Les, Alos y Bordeta; de 3." á Vellver y Salardou, y de 4.* á Ciris. 
Bohi (Tremp) hi ha ayguas sulfurosas; á Sant Vicens de la Seo y á Vallfogona n ' i i i ha de sulfurosas fredas. 

•a de 1 . a classe de Barcelona á Zaragoza passa per Cervera y Lleyda; de Lleyda á Tarragona, y de Lleyda á la Seo n'hi ha de 
ha de 3.' classe de Balaguer á Tárrega, d'Artesa á Tremp, d'Atesa á Montblanch y de Bassella á Solsona y Cardona, 
rr i l de Barcelona á Saragossa tô las següents estacions, contant las distancias kilométricas desde Barcelona:—Cervera 126, Tárrega 
1, Mollerusa 160, Bell-lloch 170, Lleyda 183, Raymat 201 y Almacenas 207. 
•ril de Lleyda á Tarragona tè las següents estacions, contant las distancias kilométricas desde Lleyda: Juneda 20, Borjas 25, Fio-
xa 41. 
To-carr i l projectat desde Lleyda á Fransa seguint la conca del Pallaresa y entrant á la Valí d'Aran per Pallas. Un altre carr i l se 
3alaguer á Igualada passant per Cervera. 

pública comprend 1 Inst i tud, 3 seminaris, 1 escola normal, 634 escolas públicas, 53 de privadas, 1 biblioteca provincial y 8 po
nda conta ab 1 inclusa, 1 hospici, un manicomi, 15 hospitals municipals y 3 de particulars. 
e Giro- i lú tuo en Lleyda, Cervera, Balaguer, Les, La Seo, Tremp, Viella, Sort y Solsona. 
elegráfica permanent á Lleyda, y ab servey de dia á Balaguer, Artesa, Cervera, Pons y Tárrega. 
ons principáis ab son-número d'habitants á mil ler rodó són. 

20 . . . 4 . . . 2 
5 Solsona . . . 2 
4 . '. '. 2 
4 . . . 3 Camarassa. . . . . . . 2 

lyas principáis són: los Pirineus, agafant alturas de 3,400 metros. Las mes estribacions se dirigeixen á Mitjdía, siguent talladas 
'altre sistema Llevant-Ponent, dita Montsech y Boumort 
incipals son: 1' Ebro, lo Segre, Noguera Ribagorsana, Noguera Pallaresa, Flamisell , Valira y Cardoner. 
anal atravessa '1 pía d' Urgell ab varias derivacions, essent sos caps Artesa de Segre y Montoliu de Lleyda. 

ANDORRA. 
indorra es una república independent que té per princeps al Jefe suprem de la Fransa y al Bisbe de la Seo d'Urgell. 
a al Nort de Catalunya, y per son Uenguatge y costums los habitants són catalans. Circuida per los Pirineus, no té mescomunica-
a que la conca del Valira. La süa superficie es de 495 kilóms. quadrats, ab 18,000 habitants repartits en los pobles de: Andorra, Sant 
Ordina, Canillo, Encamp, La Massana y Escaldas. Tota la valí está plena de petits estanys. 
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Concn, es la valí ó baix nivel) per ahont corra un r iu . 
Las costas d' un r iu se anomenan riberas, anomenantse dreta y es 

vainent están á dits costats, mirant en lo sentit de la corrent. 
Barra, es lo baix fons que en las bocas deis rius produheixen los 
Ria, es un canal de mar que s' introduheix en la térra. 

La Terra es quasi rodona, y dona cada dia una volta al rededor d 
estrerns se dihuen pois. Lo círcol considérât equidistant deis pois se 
que passan per los pois y són perpendiculars al Ecuador se dihuen m 
ralelos al Ecuador que són mes petits á mida que s' acostan ais pois s< 

Los meridians quedan dividits en dos parts iguals per 1' Ecuador, 
los quals se divideixen en 90 graus de 111.111 metros cada un. Ca 
parts iguals, ditas lleguàs que teñen 5555*/, metros, y cada llegua s< 
1852 metros. 

Com se compren, la llegua geográfica es mes llarga que la terres 
cantitat de 1555 metros. 

La distancia d' un punt al Ecuador contada sobra un meridiá se 'r 
¡¿;raus de 0 á 90 desde 1' Ecuador ais pois. 

Per tenir un terme flxo de comparado, totas las nacions adoptan i 
neralment passa per un observatori. Espanya tè el deis observatoris i 
do, Franca tè '1 de París, y 1' Inglaterra tè el de Greenwich. 

Gréyent que temps á venir Catalunya t indrá un observatori en lo 
Montserrat, donada sa alt i tut y posició geográfica, per lo tant nosaltr 
meridiá el que passa per lo dit pich de Sant Geroni. 

Longitut d' un punt es la distancia del seu meridiá á n' el pr imei 
Ecuador ab graus de 0 á 180 á llevant y ponent del primer meridiá. 

La longitut y la lat i tut d' un punt determinan la sua situació en la 
Altitut d'un punt sobre '1 nivel l del mar es la longitut vertical coi 

lo pía. considérât prolongació del mar en sa superficie. 
Horisont d' un punt es lo círcol format peí la línea que passa per 
Com se compren, en terra no es fácil tenir horisont per las desigu 

Las poblacions pri 

Girona 
Figueras 
Sant í'eliu de Guixols 
Olot 
Palafrugell 

Las montanyas pr 
Los rius són: lo T 
Hi há estanys á Si 
Los ports són: Te 
Los caps són: lo d 
Los faros són: Pe 

Rosas, de 5' ordre, ^ 
Hi ha Comandane 
La situació geogr: 

41°47' N. y 1°73' E. 
Tè estació telegrá 

La provincia de T 
blanch y Vendrell, d' i 

Militarment, perb 
Ajudantia á Sant Cárli 

Eclesiáslicament, 
La instrucció públ 

14 de privadas, una bi 
Te aduana de 1 . ' 

á Calafell, Alfama, Ale 
La carretera de B 

Lleyda á Fl ix y Reus, 
En la Esplugá de 
Los ferro-carri ls ¡ 
De Barcelona á V 

metlla 151, Ampolla 1 
De Tarragona á 

vert 39, Montblanch 4 
Se esta uit imant i 
La beneficencia 

Tortosa. 
Te oficina de Gire 
Té estació telegrí 

Tortosa. 
L a s n o h l a c i o n s DI 



querrá las que respecti-

; arrastres de la eorrent. 

' un eje considerat quals 
diü Ecuador. Los círcols 

eridians, y los círcols pa-
5 dihuen paralelos. 
que 's dihuen cuadrants, 
da grau se divideix en 20 
i divideix en 3 millas de 

tre de 4 kilómetros, en la 

i diu lat i tut y se conta en 

in primer meridiá que ge-
de Madrid y Sant Fernan-

pich de Sant Geroni de 
es adoptarem per primer 

• meridiá, contada en lo 

. superficie de la Terra, 
ntada desde di t punt flns 

los últ ims punts visibles, 
¡altats del terreno. 

Distancia al horisont es la contada desde 1' observador en rutila recta, al ú l t im punt v is i -
C^m. mes elevat está 1' observador, mes llarga es dita distancia, y mes gros es 1' horisont. 

A 10 mets, d' elevnció, eorrespon 12 ki ls. de distancia; á 20 mets, corresponen 17 ki ls. 
9 30 i, 21 9 i) á 40 » 9 24 9 
• 50 » >) 27 6 » 9 á 60 9 1 2ír5 9 
9 70 9 » 32 9 9 á 80 9 tí 34'5 9 
* 90 >> 37 » n á 100 9 li 38 » 
9 120 » 43 9 » » á 140 » I) 46 9 
0 160 9 tí 49 >) » á 180 » » 52 » 
» 200 i> » 55 9 9 á 250 tí 9 61 » 

300 ,) tí i) 66 » » tí á 400 9 •9 77 9 
» 500 » )) 85 1) » á 600 9 tí 95 » 
9 700 )) 102 9 9 á 800 » 9 110 » 
• 900 9 )) 115 » » » álOOO 9 » 121 9 

1100 » )> 127 9 tí 9 á 1200 » » 132 » 
» 130!) 9 » » 139 » 9 9 á 1400 9 9 144 » 
* 1500 9 tí 149 1) . 9 » á 2000 9 » 154 tí 
9 3000 » » » 209 9 9 9 á4000 9 243 » 

Dada la curvatura de la superficie de la Terra, se pót véurer tôt punt situât mes enllá del 
horisont, si es prou elevat; per exemple: podrán véurer dos fochs lluminosos, distant entre 
ells de 69 kilómetros, si están elevats 80 metros tots dos. L' atmósfera, segons son estât, modi
fica bastant ditas distancias. 

Distancia angular entre dos punts, es 1' ángul format per las dos ratllas que sortint de 1' ul l 
del observador terminan en los dits punts. Com es fácil compéndre, tota distancia angular 
presa entre dos punts de diferenta altura hi ha que reduhir la á 1' horisontal. 

Las alt i tuts de montanyas y profunditats del mar espresadas en aqueix mapa están expre
sadas en metros. 

Pera reduhir la longitut d'un punt referida al meridiá de Sant Geroni, á un altre meridiá no hi 

ha mes que { | las dos longituts segons sigan de {¿¡{ fp^ j ta}denominado. 
Per exemple: reduhir la longitut de Rosas 1°10' E. de Sant Geroni al meridiá de Madrit. Com 

que Sant Geroni també está al E. de Madrit 5°3I', sumarem y tindrem que Rosas está á 6°50' al 
E. de Madrit. Reduhir la longitut del Cap de Creus 1°30' E. de Sant Geroni al meridiá de París. 
Gom que Sant Geroni está á 0°31' al O. de París, restarem las dos cantitats, y t indrem que el 
Gab de Greus está 4°59' al E. de París. 

ncipals son, ab número d'habitants á mil ler rodó: 

15 
12 
8 
7 
6 

Santa Coloma de Famés. 
Ranyolas 
La Bisbal 
Blanes 
Lloret 

Gassa de la Selva 4 
Llagostera 4 
Torroella de Montgrí.. . . 4 
Amer 3 
Arbucias 3 

Galonge 3 
Castellò d' Ampurias. . . 3 
Ripoll 3 
Rosas 3 
Puigcerdá 2 

incipals son: lo Pirineu, las Guillerias, las Gavarras y montanyas de Gadaqués. 
ordera, Ter, Fluviá, Muga y Fressér. 
¡ls, Banvolas, Ullastre y Gastelló d- Ampurias. 
issa, Sant Feliu, Palamós, Rosas y Cadaqués.—Lo golf principal es lo de Rosas. 
e Tossa, lo de Sant Sebastiá, Bagur, Stardi, Norfeo y Creus. I l las sois hi há las Medas. 
llamos de 6a ordre visible á 10 millas; Sant Sebastiá, de 1 e r ordre visible 23 millas; I l las Medas de 4' ordre, visible 15 mil las, 
risible á 12 millas; Cadaqués de 5' ordre visible á 10 millas y Cap Greus de 2" ordre visible á 15 mil las, 
ia de marina de 3.* classe á Palamós, y ajudantías á Blanes, Sant Fel iu, Rosas, Cadaqués y La Selva. 

ifica de Girona es: 41°40' N. y 0°59' E. la de Figueras es 42°17' N. y 1°09' E. la de Palamós, 41°51' N. y 1°18'; y Sant Fel iu, 

üca permanent á Girona, y ab servey de dia á Figueras y Rosas. 

TARRAGONA. 
arragona se divideix en 8 partits judicials: Tarragona, Reus y Tortosa, de terme; Falset, Gandesa y Valls, d' ascens; y Mont-
enlrada. 
meix á la capitanía general de Catalunya; té Comandancia de marina de 2." classe á Tarragona, de 3!" classe á Tortosa, y 
ds de la Rápita, Cambrils y Vendrell. 

té arquebisbe y catedral á Tarragona; bisbe y catedral á Tortosa, 29 parroquias de terme, 94 d' ascens y 103 d' entrada, 
ica conta ab Instituts á Tarragona, Tortosa y Reus; seminaris á Tarragona y Tortosa; escola de mestras, 417 escolas públicas, 
blioteca pública y 4 populars. 
classe á Tarragona; de 2. a classe á Sant Carlos, Torredembarra, Tortosa y Vendrell; de 3. a classe á Cambrils, y de 4. a classe 
íanar, Amposta, Fangal y Ampolla. 
arcelona Tarragona á Valencia es de 1 . a classe, sonde 2. a las de Alcolea del Pinar á Tarragona, de Lleyda á Tarragona, 
Alcover á Calafell, Valls á Vendrell, Artesa de Segre á Montblanch, y Gandesa á Tortosa. 
Francolí y Cardó té aiguas minerals. 
ab distancia kilométrica á Barcelona son: 
alenda.—Arbós 65, Vendrell 73, Torredemcarra 88, Altaful la 91, Tarragona 102, Salou 115, Cambrils 121, Hospitalet 135, At -
63, Amposta 173, Tortosa 186, Santa Bárbara 20Ó y Ulldecona 215. 
Lleyda ab distancia kilométrica á Tarragona.—Vilaseca 9, Reus 16, Selva 23, Alcover 29, La Plana 31, La Riva 37, Vi la-

4, Espluga 50 y Vimbodí 55. 
o carri l ae uaiatell ÉTVálls, y comensarán abiat los traval s del carri l de Barcelona á Madrit passant per Reus, Falset y Fl ix. 
conta ab 41 hospitals municipals y dos particulars, hospici á Tarragona y Reus, 1 inclusa; y casa d' orfens á Tarragona y 

i-Mútuo á Tarragona, Tortosa, Cambrils, Montblanch, Reus, Torredembarra y Vendrel l . 
iflca permanent Tarragona y ab servey de dia á Falset, Gandesa, Cornudella, Valls, Vendrel l , Montblanch, Mora d'Ebro y 

i n c i D a l s ab son número d'habitants á mil ler rodó son 
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á Barcelona y Vieh. Ademes hi ha 
ia de bonas lletras, Academias de 
iltura, industria y comers. 
28 particulars, 1 Gasa de Garitat, 

paval flotant, Germanas dels pobres, 
; cofradías y monte-pios. 
ins y 202 d' entrada. 

stich. Son basílicas, Montserrat y la 

* classe. Mataró es Comandancia 

tota classe de teixits, fllats, panyos, 
rcellana, etc., y la agricultura té per 

lillerias, lo Pirineu y '1 mar, compre
ssa entre '1 Tordera, amonts Gavarrs 
la montanya; Al t Ampurdâ, que 's la 
la Garrotxa, es la part de conca del 

f> cércol montanyôs de Pirineus quai 

rona y Figueras de terme; La Bisbal, 
ada. 

Mil i tarment, perteneix á la Capitanía general de Catalunya, ab gobern mil i tar á la capital. 
Eclesiásticament, tè bisbat á Girona, ab catedral, 26 parroquias de terme, 117 n" ascens y 277 

rt' entrada, 
Tè aduana de 2." classe en Port-Bou, Junquera, Palamós y Puigcerdá; de 3.' en Sant Llorens de la 

Muga, Rivas, Blanes, Cadaqués, Lloret, Rosas y Sant Felío de Guixols; y de 4. a en La Selva, Escala, 
Palafrugell, Tosa, Camprodon y Llansá. 

A Banyolas tè ayguas sulfurosas fredas, á Caldas de Malavella són salino-termals; á Rivas salino-
fredas; á Sant Hi lar i ácido-carbónicas, y á Nostra Senyora de las Mercés (Junquera) sulfurosas termals. 

L' instrucció pública conta ab Instituís de 2." ensenyansa á Girona, Figueras, Olot y Puigcerdá; 
escolas de mestras, de dibuix y seminari á Girona, 263 escolas públicas, 70 particulars, 1 biblioteca 
provincial y 4 populars. 

La beneficencia, tè ademes de mòltas associacions, gremis y germandals, 1 hospital provincial, 42 
municipals, 7 particulars, 1 inclusa, 1 hospici y 1 manicomi particular. 

Tè habil i tado de Giromútuo á Girona, Figueras, Junquera, Escala, Olot, Palamós, Blanes, Cada
qués, Sant Felio de Guixols y Puigcerdá. 

Tè carretera de 1 o r d r e entre Barcelona, Girona y La Junquera; de 2." classe ile Girona á Palamós, 
de Girona á Olot, de Ripol l á Ribas, y de Manresa á Girona per Salt. 

Los ferro-carrils són, contant las distancias kilométricas desde Barcelona: 
De Barcelona á Port-Bou.—Blanes 60, Tordera 65, Empalme 75, Sils 82, Caldas de Malavella 88, 

Riudellots 94, Fornells 99, Girona 105, Celrá 114, Bordils 117, Flassá 121, Sant Jordi 123, Camallera 129, 
Sant Miquel 135, Tonyiá 137, Vilamalla 140, Figueras 140, Perelada 125, Vilajuiga 158, Llansá 165, Culera 
170 y Port-Bou 172. 

De Barcelona á Sant Joan de las Abadesas.—Ripoll 107 y Sant Joan 117. 
De Barcelona á Girona (interior).—Gualba 55, Breda58, Hostalrich 64 y Empalme 69. 
Hi ha en construcció '1 de Torello á Olot, y en próxima construcció '1 de Girona á Olot, el de 

Blanes á Sant Felío de Guixols, Palamós, Torroella, Castellò y Figueras, y el de Sant Felío de Guixols 
á Girona passant per Llagostera y Cassa de la Selva. 

De Tarragon 
vert 39, Montblaní 

¡Se esta ult imi 
La beneflceni 

Tortosa. 
Tè oficina de 
Tè estació tei 

Tortosa. 
Las poblador 

Tarragona. . . 
Reus 
Tortosa 
Valls 
Ulldecona.. . . 
Vendre l l . . . . 
Montblanch.. . 

Las montany 
y Prades, que for 
cordillera nomen 

Los rius prin 
Castellò; lo Frani 

Los ports, sé 
Los caps són 
Entre SantG 
Tola l'enconl 
A Sant Cárl 

n'hi ha de 5n' or( 
há de 4» ordre, ' 

Tarragona e; 
1°I6' O. 

La provincia 
mes de mitj any i 
molt montanyos 
carbó de pedra c 

Se divideix 1 
Viella, d'entrada 

Naturalmen 
tanyas de Balagí 
Queralt. La Con 
de la provincia, 
tos de Garonna, 

Té bisbe y c 
d'entrada. 

Militarment 
Hi ha Aduai 
A Caldas de 
La carretel 

2. a classe y n'hi 
Lo ferro-caí 

40, Bel lpuig 15 
Lo ferro-caí 

resta 30 y Vinal 
Hí ha un feí 

projecta desde 1 
L'instrucció 

pulars. 
La benéfico 
Té oficina d 
Té estació t 
Las poblací 

Lleyda. . . 
Balaguer.. . 
Borjas del Canij 
Cervera. . . 

Las montan 
per las serras d 

Los rius pr 
Un llarch c 

La Vali d' 1 
Está situad 

ció ab Cataluny 
Julia de Loria, 

Full d'Instrucció Geográfica publicat l'any 1881 per l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques, nom primitiu del Centre Excursionista de Catalunya. 
Aquests cartells van ésser editáis com a tasca de divulgació i fixats a escoles i es-
tacions de tren. 



• das . 
Habitants 

per vivienda. 

922 842 
714 5'18 
663 4'55 
472 4'75 

splicació geográfica 
pöble, á pesar de la 
adas tradicionals en 
quai situado es ar-

Mar, Berga, Grano-

;ntre es Villafranca, 
a. Lo Vallès, es tota 
de Munt, Dosrius y 
tota la montanyosa 

també arrencan del 
,238 metros, en la 
os; Puig-Rodó, ele-

ib lo Vallès, 
reb las ayguas del 

veix de divisoria ab 

u, Mataré. Vilanova 

destells roijos, de 
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Sarria. . . . 3 
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Tramontana A/estrul NNO 
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SIGNOS CONVENCIONAL! RÍE 

METEOROLOGIA 

Los seguenti signos tvnvcncwmals ole 
Afe tee re logiciJoren ctcordcUs cn ¿o 
Congres t*Urm**cèona/ meteorcíogccA 
ytit tutine cToeA á fionda, eit. UefJtJ. 

ionyi ejtat f/t'clrica 
I/lamjitrkt stmt frani 
Ptdrc£ixUu menuda 
Pedregada gross il 
Nevada Ji E/VAr 
Ne rada gjttta. 
PUJa 
Maim 
Jfctrtx jtra 
fi via da 

Agitila* ale 
ff'17'nea t/e l'exit 
Corona, al Sol 
JJa.lv al Sol 
Cero i ta- a ¿H Lintia 
Malo a la Xlt*+ia 
Arc-lria 
Ancora jtrofar 

< 

-t-

<D 
O 
(D 

<D 

ss 
Vdat 

lo /cii¿/'t.<,/ttr' ftujiu. aZ /¿oca 

I, J€ fteOùa. i CJr-

QL4.ÍX II. 
en¿c/t¿¿¿a.¿'* ¿e swst 
^ci<z.'x e* nutU ¿rite., 

yt-o/ttr** 2 . 
£*&t?tJtle. ßltyoi- /Ttcttitia, 

Flujo, rc&ttlar 
FhtjaJ'orta 

X ce /tora me£eo/-vloQtcai ¿it-ter/Mte/o-
n-a-l jier In* ohscrvucioixj Jtmnlla -
/te<cj, e J Cctj /efT'Ju^fM de S. (feront 
Per jenyalar Jiojus del j/zeUt e>' de 
¿a /¿trefe Je Is otan toj jig-tto», AM-y 
PAf; au*. j¿gtvcf¿eci)i: c/vu-tis dei /rte-
/•¿dea y jiost— /'lertdio,. 

ti 

io 
Signos convencionaîs 

Ftrro^carrils construits — •• Canals — 
Id m nrojecte — — Carreteras -

Divista d-Mat . -H-T'-t-H--»—t- -H F-/"'rrJJl.l,yl òfiunta 
Id de Provincia Q- golf. I-dia. Ci-can. 

¿as u/tìtuts s ' exjtresstin en mei res. ' 
. /, ., j (Mnifnl n ,'>'äi' E. 
S Cren,,,, esta, e/e [¿fc^j. ¿ ß . 0 / . £ filmer juetei/ia t/e .1 Ceroni e/e M* 

ataré, Sitjes, Tar-

idreu 6, Santa Co-
Breda 58 y Hostal-

net 40, Sant Pol 44, 

>1 estació de Mont-

orell 29, Gélida 35, 

rilleu 79, Torelló 87 

á Martorell, y la de 

i desde Igualada á 

a, Puda, Igualada, 

buy, salinas; Gar-

0 03' 0. : Arenvs de 
°34' N. v 0"38' E.; 
E. 

arts, y de mestras. 

Inst i tut provincial, 893 escolas públicas y 443 privadas ab seminaris á Barcelona y Vich. Ademes hi ha 
á Barcelona moltas associacions ab ensenyansa, Ateneo, Academia de bonas lletras, Academias de 
ciencias, Academia de la l lengua catalana, y varios centres de agricultura, industria y comers. 

La beneficencia, conta 0 hospitals provincials, 24 municipals y 28 particulars, 1 Casa de Caritat, 
1 d' horfens, 1 Maternidad, 4 manicomis, 1 casa de Correcció, 1 asilo-naval notant, Germanas dels pobres, 
Caritat-cristiana, Sant Vicents de Paul y moltas altres associacions y cofradías y monte-pios. 

Lo clero conta ab 2 catedrals, 66 parroquias de terme, 224 d'ascens y 202 d'entrada. 
Teñen Giro-mùtuo del Tresor, Barcelona y deines caps de part i t . 
Teñen bisbe, Barcelona y Vieh; y Solsona tè gobernador-eclesiástich. Son basílicas, Montserrat y la 

Catedral de Barcelona. 
Barcelona es capital de ters naval, provincia marít ima de 1." classe. Mataré es Comandancia 

de 3."; hi ha ajudantías á Vilanova, Sitjes y Masnou. 
La industria está mòlt adelantada contant grandiosas fábricas de tota classe de teixits, filats, panyos, 

alfombras, paper, etc.; grans tallers de máquinas, cristalleria, porcellana, etc., y la agricultura tè per 
principals productos '1 vi y 1' ol i . 

GIRONA. 
La provincia de Girona queda compresa entre '1 Tordera, las Guillerlas, lo Pirineu y '1 mar, compre-

nent las divisions naturals de: La Selva, que es,l' encontrada compresa entre '1 Tordera, amonts Gavarrs 
y Montseny; Baix Ampurdà, comprés entre 'ls r ius Ter, Fluvià y la montanya; Al t Ampurdà, que 's la 
gran comarca compresa entre '1 Pir ineu, '1 Fluvià y la montanya; la Garrotxa, es la part de conca del 
Fluvià qual centro es Besalù; y la Gerdanya, que es 1' alta plana ó cércol montanyós de Pirineus qual 
eentro es Puigcerda. 

Judicialment, se divideix la provincia en 6 partits judicials, Girona y Figueras de terme; La Bisbal, 
Olot y Santa Coloma de Farnés són d' ascens, y Puigcerda es d' entrada. 

Mil i tarment, perteneix á 1 
Eclesiásticament, té bisb 

rt' entrada, 
Té aduana de 2." classe er 

Muga, Rivas, Blanes, Cadaq 
Palafrugell, Tosa, Camprodon 

A Ban yolas té ayguas sul 
fredas; á Sant Hi lar i ácidocái 

L' instrucció pública co 
escolas de mestras, de dibui 
provincial y 4 pqpulars. 

La beneficencia, té aden 
municipals, 7 particulars, 1 in< 

Té habil i tado de Giro-mú 
qués, Sant Felio de Guixols y 

Té carretera de 1 . " ordre 
de Girona á Olot, de Ripol l i 

Los ferro-carrils són, cont 
De Barcelona á Port-Bou. 

Riudellots 94, Fornells 99, Gir 
Sant Miquel 135, Tonyiá 137, 1 

170 y Port-Bou 172. 
De Barcelona á Sant Joan 
De Barcelona á Girona (in 
Hi ha en construcció '1 

Blanes á Sant Felío de Guixo 
á Girona passant per Llagosti 

# Full d'Instrucciô Geogràfica publicat l'any 1881 per l'Assoc 
d'Excursions Cientifïques, nom primitiu de! Centre Excursionis 
Aquests cartells van ésser editats com a tasca de divulgaciô i fix 
tacions de tren. 
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Ü r r E O G R A F Í A , es la ciencia que estudia la Terra: astronórnicament, ó sia en sas 
relacions ab los altres astres; físicament, ó sia estudiant la part sólida ú orográflca, la part 
líquida ó hidrográfica y la part gaseosa ó atmosférica; y per f i , polítieament, ó sia en lo que té 
relació ab las costums de la humanitat. 

La Geografía se divideix en escrita, quan se fá la explicació d' ella en escrits; y en gráfica, 
quan se fan representacions del tot ó part de la Terra per medi de dibuixos que 's diuhen mapas, 
cartas ó planos. 

Los Mapas se divideixen en generáis, quan representan una part gran de la Terra, com una 
nació; y en particulars, quan representan una part reduhída, com, perexemple, una provincia. 

Los mapas particulars, ademes, se divideixen en: topográficas, quan la estensió de la su 
perficie que representan se pót considerar plana, y en corográflchs, quan representan un tros 
reduhit, com es lo plano de una població. 

Conlinent, es una gran extensió de la superficie de la Terra sense estar tallada per mar, per 
exemple: la Europa. 

Península, es una extensió de la Terra voltada de mar, menys una parí que serveix de pas, 
per exemple: Espanya y Portugal, ó lo tros entre lo Gap de Greus y Rosas. 

Illa, es un terr i tor i voltat tot de mar ó r i u , com Mallorca. 
Moltas illas aprop unas d' altras forman un arxipélach. 
Illot, es una il la petita, com las Medas. 
Cayo, es una i l la baixa, arenosa ó cuberta de petita vegetació, que 's diu manglá. 
Banch, es un arenal que, si surt fora del mar com una i l la, se diu que vetl la, y si la mar lo 

cubreix, se diu cubert ó negat. Los séus costats se diuhen, verils. 
Escult, es un alt-fons de rocas ó coráis, que tambó pót vetllar ó estar negat. 
Arrecif, es una extensió unida d' esculls. 
Vigía, es una roca sola que tregui lo cap fora aygua, en mitj del mar. 
Costa, es la faixa de térra que la separa del mar. Pót ser de platja de sorra, pót ser baixa 

ab vegetació y pót ser alta de rocas, en qual cas se 'n diu acantilada. 
Cap, es una part de la térra que 's fica dintre del mar, com lo de Creus. Si es baix de 

sorral, se 'n d iu punía, com la del Llobregat; y si es elevat y espedat ó acantilat, se 'n diu 
promontori, com lo Gap de Salou ó '1 de Sant Sebastiá. 

Istme, es una faixa estreta de térra que uneix dos terr i tor is, como es lo de Panamá. 
Duna, es una montanya de sorra. 
Delta, es una i l la formada per las bocas d' un r i u , com se veu en lo Ebro. 
Montanya, es una elevado de terreno: una cadena de montanyas altas se 'n diu cordillera-

si son baixas, se 'n diu colina, y si son escarpadas, se 'n diu serra. 

La ratl la que' uneix la 
pendents laterals que á ve¡ 

Si la carena d' una r 
pich; si cónich ab punta he 
dihuen germans y mantella 

Volca, es una montan; 
forat que 's diu xemeneya. 
deix sofre, s' en diu sulfat< 

Plana; es una extensk 
Valí, es un plá rodejat 
Port, Pas y Congost, in 

dos plans. 
Helleix, es lo recò forn 

cascatas y rius. 
Mogot, es un deis peni 

blant á la de Montserrat. T 
Single es la talladura 

Valles, Sant Geroni de Mor 
Port de mar, es una e¡ 

resguardadas de la m a r e j a i 

rais, quan no hi ha intervir 
com es lo de Barcelona. 

Dársena, es un port in 
Occeá, es un mar que ¡ 
Mediterrani, es un ma; 
Golf, es una entrada g: 
Badia, es un golf petit 
L'stret, es un toras d' ay 
Canal, es un estret Hai 
Llach, és una estensió 

si comunica ab lo mar, se ' 
Riu, es una corrent d' 

ó en un llach. Los r ius en ¡ 
d' unió de dos rius s e 'n dii 
brassos/passas, bocas ó g< 

D E S C R I P C I Ó D E C A T A L U N Y A . 

C o n f i n s g e n e r a l s . — C a t a l u n y a , que antiguament era una potencia poderosa reina del Mediterrani, avuy desgraciadann 
tan secundari paper de provincia de la nació espanyola. Quant era nació, comprenia tota 1' actual Catalunya, Aragó, Valenc 
part de la Grecia y las illas de Sicilia, Córcega y Cerdenya. Avuy sos límits son los següents: per tramontana los Pirineus, a 
vera y seguint per Coli de Banyuls, Puig Salubre, Coli Forcadell, lo Portus, per ahont passa la carretera de Girona á Perp 
de Perelló, Coli de las Falgueras, Costabona, Porteille ó Gegant, Puigmal, desde aquí s' en -vá á Puigcerdá, desde ahont surt 
va á n' ais pobles de Ll iv ia, Sareja y Gorguja, que ab tot y estar dintre de Fransa, pertanyen á Espanya. Segueix desprès 1 
lo Pich de Maranges, ahont terminan los Pirineus de la provincia de Girona, y comensa la frontera de la petita república d'Ai 
port Negra, Arcadell, Givis, Os y Tor, pobles aqueixos de la provincia de Lleyda. Agafat de nou '1 Pirineu, segueix per los alt 
Estats y Barlanguere á buscar lo pas del r iu Garona, ahont hi ha '1 pont del Rey, desde aquí segueix la frontera cap á Mitjdíi 
pich de Anetou (Maladetta). Deixant en aqueix punt lo Pir ineu, agafa la frontera, '1 r iu Noguera-Ribargorzana y '1 segue 
luego un poch á ponent d' Almacellas y á menys distancia á llevant de Fraga, voreja '1 Cinca flns á Mequinensa, agafanl 
haont acaba la provincia de Lleyda y comensa la de Tarragona, qual divisoria seguix lo r iu Matarranya com una llegua, 
Maella, que deixa un poch á Ponent, y segueix lo r iu Algas, fms Arnés, passant per Caseras, Arenys de Lledó y Lledó. Ag 
1' alta cordillera dita Ports de Beceite, que segueix flns la Cenia, ahont agafa lo r iu del mateix nom y '1 segueix fms al mai
nar. Las divisorias mediterráneas de las provincias son: per Tarragona, la riera d' Arbós, que la separa de Barcelona, y el i l i 
celona de Girona. 

Las divisorias interiors de las quatre provincias son: entre Barcelona y Girona, '1 Tordera flns á Batlloria á prop de Gualbs 
seny y segueix per las Guillerías, troba '1 Ter en Sant Martí de Caros, puja á f a l t a ermita de Nostra Senyora del Far, y Coli C 
part del Puig Secalm, troba '1 Ter un poch mes amunt de Montesquiu, passa per Alpens, Palmerola y Castellar de Ñuch, qi 
Nort de la provincia de Barcelona, y segueix la serra de Cadi flns al Coli de Pendix, ahont termina la divisoria. Entre Girona 
divisoria en el Coli de Pendix avans esmentat y va á buscar lo pich de Maranges, passant per Prats, Isobol y Maranges. Entr 
comensa la divisoria en lo Coli de Pendix y segueix la serra de Cadi flns lo Coli de Tanca la Porta; passa luego per Gross 
ponent de Cardona, Castellfullit, troba '1 carr i l de Barcelona á Lleyda en Montfalcó y acaba en Aguiló, aprop de Santa Coloma 
soria entre Lleyda y Tarragona comensa en dit ú l t im punt y passa per Vallfogona, troba '1 carri l de Tarragona á Lleyda un pe 
segueix la Serra de Llena flns á trobar 1' Ebro á Fayon. Y per fi la divisoria entre Barcelona y Tarragona, comensa en Aguiló 
á ponent de Mirallés y La Llacuna, puja 1' alta cima de Sant Celma y arriba al mar per la riera d' Arbós. 

La provincia de Tarragona tè 224 kilóms. de costa; la de Barcelona 120 kilóms., y la de Girona 157'5 kilóms, La' longitut 
Cap Cerbere flns al pich d' Anetou es de 278 ki lóms. en ratl la sinuosa, després tenim 154 kilóms. confinant ab la provincia d' 
d' Escarpe; 36 kilóms. de provincia de Zaragossa flns á 3 kilóms. al Sur de la carretera qu' uneix á Maella ab Batea; 54 kilót 
Teruel flns al To^al y per fl: 39 kilóms. de la provincia de Castellò. Lo total fa 1,063 kilóms. de perímetro. La forma aproximai 
d' un tr iangul cuals vértices son Cap Cervera, pich d' Anetou y Alcanar, y cual superficie es de 32,330 kilóms. quadrats. 

D A T O S Q - i E I I S n E I Ò j ^ X j S . 

Superficie en 
k i lóms . 2 . 

Població tota l . J e n s i t a t 
per k i l om. 2 . 

Ordre de població 
en Espanya. 

Àjuntaments. 
Habitants per 
i j n n t a m e n t . 

PoMacioLs. "•««rio». Vwi 
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