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TENDES 

MCKINLEY ARTIACH 

La geometria hemisférica, aplicada al 
desenvolupament de tendes d'alta mun-
tanya, proporciona, a igualtat d'area a la 
planta, una óptima habitabilitat, tant per 
la magnitud del volum disponible, corn 
per la seva ergonomia de formes. Per 
tant, és la geometria mes adequada per 
a desenvolupar el nostre concepte bàsic 
de CONFORT MAXIM, el quai, gracies a 
la utilització d'estructura geodésica 
LLEUGERA, a base de vareta de fibra de 
vidre, pot aconseguir-se amb un emba-
lum i un pes minims. 
A la casa ARTIACH ens vam proposar 
de potenciar al màxim el significat de 
CONFORT en les sèves facetes de mun-
tatge i habitabilitat. Per a fer-ho, vam 
idear un sistema original de subjeccions 
velcro de manera que, tot solidaritzant 
l'interior de les tendes amb /'armadura, 
faciliten un MUNTA TGE SIMPLE IRÀ PID. 
Quant a /'HABITABILITAT, i atesa la di-
versitat de condicions en que ens movem 
a l'alta muntanya, hem desenvolupat 
aquest terme sobre la base d'aconseguir 
un conjunt fonamental tèrmic, però amb 
possibilitat d'una amplia graduado. En 
primer terme, en tota la confecció adop-
tem fibra poliester, amb la quai cosa, 
gracies a la seva baixa conductivitat tér
mica (0,0004 cal. lem2 sg. C) comparada 
amb la poliamida (0,0006 cal./cm2 sg. C) 
emprada normalment, assolim una bar
rera tèrmica superior en un 50 %. A l'in
terior hi hem disposât una textura oberta 
de 40/45 Den. x 31/75 Den. amb que 
aconseguim, a mes a mes, una paret 
transpirable al vapor d'aigua i altament 
higiénica per la fácil neteja. La cambra 
d'aire, l'élément tèrmic fonamental, ha 
estât generosament sobredimensionada. 
La tensió que forneix a les parets Telas-
ticitat de /'armadura, junt amb la suspen-
sió de l'interior per punts velcro, garan-
teixen un volum màxim, fins i tot amb 
vents forts. 
L'airejament d'una tenda d'alta munta
nya, una qüestió altament polèmica, ha 
estât estudiant amb tot el rigor. La 
McKinley disposa d'una obetrura zenital 
per a l'airejament obligat minim en con
dicions limit. A mes, està proveída amb 
dues mànigues d'airejament graduable, 
interior i exterior, per mitjà de les quais 
es posible de regular en tota la gam
ma de condicions climatiques, сот 
també durant la coccio d'aliments, tot 
minimitzant la condensació. 

Aiœjamentde cambra d'aire i interior 

Un détail important, fins ara menyspreat, 
ha centrât el nostre esforç: Thabitabilitat 
a les hores de repos diùrn, sota el fort sol 
d'alta muntanya durant l'estiu. Per això, 
hem recobert l'exterior de la tenda de po-
liuretà, amb una dispersió col-loidal d'alu-
mini. A les proves fêtes, i gracies al seu 
alt poder reflectant, Taluminitzat aconse
gui de mantenir la temperatura interior 
entre 25-470, contra els 30-33° que s'ob-
tingueren amb tendes de colors conven-
cionals. 
Quant al concepte de MÀXIMA SEGU-
RETAT, les tendes hemisfèriques amb 
armadura geodésica de varetes, parado-
xalment no son solides, ni robustes, ni 
resistents..., ni pretenen de ser-ho. Uti-
litzen l'elasticitat del conjunt corn a prin
cipi bàsic de llur excellent grau de FIA-
BILITAT i SEGURETAT. A diferèneia de 
les tendes convencionals, els esforços 
de tracciò dels ancoratges, gracies a l'e-

Mc KINLEY 

Pirineu Aragonés: Cire de Rioseta, Pic de I'Agüita. 

lasticitat de /'armadura, son distribuas 
uniformément per tota la superficie de la 
tela. La decisiô d'emprar poliester, pel 
seu mes baix coeficient a la tracciò i a la 
temperatura, contribueix a mantenir 
sempre turgent el conjunt. No hi ha cos
tures critiques, ni tampoc punts délicats 
amb acumulado de tensions. L'elastici
tat i deformitat de la seva arquitectura 
garanteix la distribució uniforme d'esfor-
ços a qualsevulla circumstància, per ex
trema que sigui, i la recuperado de la 
seva forma natural. 
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EDITORIAL 

Un passât, un présent i un esperançat futur, 
als 75 anys de la constitució de la secció d'esports 
de muntanya. 

Una data important per als excursionistes, és el dia de Nadal del 1908. 
Aquella ocasió marca l'inici a Catalunya de la práctica organitzada deis 
esports de neu, que al nostre país, fins aquell any en qué el Centre 
Excursionista de Catalunya els hi introduí, eren gairebe desconeguts. 

Avui, quan els esquiadors es compten a milers entre els catalans, i 
quan, al voltant de Tesqui, s'ha desenvolupat una poderosa i 
diversificada economía, ens sentim obligats a recordar aquell fet que 
tantes conseqüéncies ha tingut i que fou a la vegada el primer résultat 
de la creació de la Secció d'Esports de Muntanya de la nostra entitat, 
el mes d'agost d'aquell mateix any. 

L'excursionisme, innovador tantes vegades al nostre país, ho era així 
una vegada mes. 

Alguns socis del Centre Excursionista de Catalunya havien conegut 
els esports d'hivern que, com molts d'altres, començaven a practicar-se 
a Europa, i eren acollits puntualment per la societat catalana. Creien 
que seria intéressant transmetre aquelles practiques a Catalunya, i 
pensaren que, fent-ho a través d'una entitat excursionista, 
n'assegurarien la mes rápida difusió, un segur arrelament i sobretot la 
continuïtat. 

La Junta Directiva del Centre acollí aqüestes inquietuds i, 
continuant la seva tradicional política de relació amb els clubs alpins 
europeus, envia un delegat, el soci Albert Santamaría, al I Concurs 
Internacional d'Esports d'Hivern de Chamonix, célébrât en aquella 
estació turística peí gener del 1908. 

Al seu retorn, en un article llarg i documentât que publica el Butlletí 
del CEC, informa als socis sobre els esports d'hivern i argumenta la 
conveniencia que «...s'estengui entre nosaltres l'ús d'aquells esports». 

Era un primer pas per aconseguir-ho. 
Abans no acabes l'any ja n'haurien fet un altre de decisiu, als Rasos 

de Peguera, al Berguedà, en organitzar per Nadal l'esmentada excursió 
en qué s'hi provaren els esquís, luges i altre material acabat de 
comprar a Suissa per la nova Secció. Será el començament d'un camí 
que, com els anys ho han demostrat, era llarg i pie de possibilitats. 

Els objectius de la Secció d'Esports de Muntanya apuntaven en dues 
direccions: el foment de l'alpinisme i la práctica deis esports de neu. 

En tots dos camps, el résultats han estât prou éloquents. I és just de 
recordar-ho quan s'escau la commemoració d'aquest setanta-cinqué 
aniversari, per retre homenatge a tots els homes i dones que els han 
fet possibles, en les diferents étapes d'aquest llarg caminar. 

L'etapa inicial, en qué amb optimisme i altíssims ideáis patriótics 
superaven tota mena de dificultáis materials -manca de 
comunicacions, d'equipament i de técnica- per situar Catalunya, en el 
terreny esportiu, a l'altura de les altres nacions, per dotar-la del que 
era tan corrent en altres paisos... 

I, a les étapes que seguiren, quan les comunicacions, el material 
esportiu i els coneixements técnics milloraren, l'alpinisme prengué 
major volada i Tesqui comencà a esdevenir un fet popular. 

Per una banda, portaven a terme importants excursions d'esquí de 
muntanya, amb les quais coronaven els cims mes coneguts del Pirineu, 
i per Taltra, començaven a preocupar-se per Tentrenament, la forma 
física i la competició que va donar els primers campions catalans i, 
entre ells, el primer corredor olímpic. 

Després, l'alpinisme i Tesqui han seguit el ritme de creixença i de 
popularització que els seus iniciadors somniaven. I pel fet d'haver-los 
arrelat en una entitat excursionista, han donat encara mes fruits deis 
que aquells iniciadors havien imaginât. 

El foment i la práctica de Talpinisme i Tesqui han portât el Centre 
Excursionista de Catalunya a incidir en altres camps que se'n deriven: 
els equipaments de muntanya, Tensenyament de les diferents técniques 
d'esquí, la preocupado envers el material esportiu i la divulgado. 

Tota aquesta obra realitzada o, mes exactament, una sintesi molt 
completa, Them poguda contemplar al Saló de T E X P O C U L T U R A , 
célébrât a Barcelona del 18 al 26 de febrer actual. 

Allí, el Centre hi ha installât una exposició, que sera itinérant, on 
recull les fîtes mes importants assolides durant els 75 anys d'existéncia 
de la seva Secció d'Esports de Muntanya: els orígens i el 
desenvolupament historie de Tesqui a Catalunya i les conseqüéncies 
que en els altres àmbits esmentats ha tingut. 

Obra de xalets i refugis de muntanya, començada amb la del Xalet 
d'Ulldeter, Tany 1909. Ensenyament de Tesqui als pobles (Ribes de 
Fresser, Vali d'Aran, Espot...) i la creació de la primera escola d'esquí 
(Escola d'Esqui La Molina). Organització de la competició, (comencant 
el 21 de marc de 1909 amb el I Concurs cátala de luges). Organització 
deis Salons de Tesqui cátala, des del 1931, per fomentar la fabricado 
de material autócton a preus économies; primers passos per a la 
creació d'una auténtica estació d'esquí a Catalunya (edificado d'un 
primer xalet d'esquí, el Xalet de La Molina, el 1925), construcció de 
trampoli de Font Canaleta, contractació de professors d'esquí estrangers, 
publicacions de postais, calendaris, cartells, articles, monografies, la 
revista «L'Esquí» (1934) per a divulgar aquest esport i la bellesa i 
l'atractiu de les nostres muntanyes i els seus pobles a Thivern, etc. 

Aquest és un breu resum d'aliò que s'ha pogut veure en aquella 
exposició commemorativa, que hem dut a terme per a posar a Tabast 
de tothom el que és patrimoni historie social, ja que, en realitat, totes 
les fîtes assolides transcendeixen Tàmbit de Tentitat. 

Foren empreses amb esperit de servei, i comptaren tot seguit amb la 
participado d'altres entitats que, a llur torn, han aportat iniciatives i 
han contribuii al desenvolupament de Tesqui cátala. 

Setanta-cinc anys dins la historia d'una entitat mes que centenaria, 
que aviat veurem aplegada en el llibre que, ampliant l'esmentada 
exposició, prepara Margarida Cardona i que comptarà amb una 
important collaboració de Lluís Dupré, ambdós socis del Centre. 
Historia de Tesport cátala que, durant els dies de la celebrado de 
TExpocultura, aconseguí una fita mes -una de les conseqüéncies 
actuáis d'aquella llunyana decisió deis socis que fundaren la Secció 
d'Esports de Muntanya el 1908- amb la presentado del llibre Everest, 
el repte d'un somni del nostre consoci Dr. Manuel Mateu i Ratera, el 
llibre de la primera expedició d'alpinistes catalans a l'Everest, 
organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya, Tany 1982. 

Quedava així arrodonida aquella commemoració; però el carni que 
cal recorrer encara és molt llarg avui; als vétérans no els manca la 
illusió, i els joves están ben disposats, i cada dia mes ben preparats, 
per continuar-lo amb exit. 

Lluís Puntís i Pujol 
Président 
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RECORDANT FONT I SAGUE, 
CAP DE BROT 
DE LA GEOLOGIA CATALANA (I) 
Espigolant el seu epistolari 

Lluis Solé ¡ Sabarís 

Si mai ha hagut un geòleg popular, 
conegut i estimât a Catalunya, fou 
mossèn Norbert Font i Sagué 
(1873-1910). Quelcom de carismàtic 
deuria tenir aquell sacerdot jove, 
esprimatxat i de faccions fines, que 
arrosegava la gent a les excursions a la 
recerca de minerais i fòssils, 
l'entusiasmava amb les seves 
conferencies i la feia davallar a les 
profunditats deis abismes ignots quan 
encara ningú no s'havia atrevit a 
endinsar-s'hi, que es prodigava amb els 
seus escrits populars i patriòtics i que 
era sollicitât arreu, per a pronunciar 
conferencies i omplir les pagines de les 
revistes, quan tot just tenia una vintena 
d'anys i escaig. Ben jove, havia estât 
nomenat vocal de la Junta del Centre 
Excursionista de Catalunya, l'entitat 
pairal de la cultura catalana (hi havia 
entrât a la mateixa època que Francese 
Cambó, Joaquim Rubio i Ors, Pau Font 
de Rubinat i Domènec Palet i Barba) i 
havia ja publicat el primer tractât de 
Geologia en català, havia inundat de 
notes cientifiques les revistes 
professionals i havia publicat estudis 
esdevinguts importants per a la historia 
de la ciencia catalana, sobre el problema 
comarcal, etc. També havia créât a 
Catalunya els estudis espeleológics i 
havia format una munió de deixebles i 
amants de les ciències naturals i de la 
geologia amb les seves conferencies i 
els cursos donats en els nous Estudis 
Universitaris, en els quals reunia un 
centenar d'alumnes a les classes -fetes 
mes tard de les deu de la ni t- , a mes 
de lliurar-se a revistes i societats 
culturáis, a centres excursionistes i a 

una multitud d'activitats, com les de la 
Junta de Ciències Naturats, de la qual 
fou un factor decisiu. 

Cap mes geóleg cátala no féu correr 
tanta tinta a la seva mort, i potser a cap 
més no se li han dedicat tantes notes 
nécrologiques. Ho testimonien les 
paraules de Maria Faura i Sans al 
«Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural» en donar compte a 
Madrid de la mort de Font i Sagué. Hi 
digué: «El Sr. Font y Sagué ha muerto. 
Cataluña entera llora a uno de sus hijos 
más ilustres, y la Ciencia española ha 
perdido uno de sus más activos 
campeones».1 I, efectivament, el seu 
enterrament -que sorti de la casa de 
Caritat, de la qual era administrador-
encapçalat per les monges, el clero i 
una nodrida representado d'asilats, 
constituí una popular manifestació de 
dol, segons ressenya la premsa de 
l'època.2 A Barcelona, Tarragona i 
Sabadell li foren dedicats tot seguit 
noms de carrer. 

Qué plorava, Catalunya? En qué 
consistía el do carismàtic de Font i 
Sagué? ¿En el sacerdot exemplar, 
inflamat d'esperit evangelio, que tractava 
amb «caritat immensa la sort deis 
desgraciáis», com diu un deis seus 
biógrafs? ¿En el patriota entusiasta i 
romàntic, que irradiava el seu 
catalanisme en escrits a tantes i tantes 
revistes, en conferencies, ais Jocs 
Floráis? ¿En l'excursionista audaç, que 
es Mancava ais abismes ais quals ningú 
no havia gosat davallar, i, en arribar al 
fons, entonava Els Segadors o llançava 
un «Visca Catalunya»? ¿En el científic 
ardent que sabia propagar el seu 

entusiasme en conferenncies populars, a 
les quals assistien sempre centenars de 
persones, i en escrits entenedors 
estampats en diaris i revistes populars? 
¿O, potser, en totes aqüestes coses a la 
vegada, i en el do de gents que el feia 
ser estimat i respectat per tothom? 

Modernament, Josep Iglésies ha escrit 
un volum de la collecció «Arxiu 
Bibliográfic Excursionista», dedicat a la 
memoria de Font i Sagué i a estudiar-ne 
les activitats, sobretot des del pun,t de 
vista de l'escursionisme.3 Pero, així i tot, 
manca un estudi serios i crític sobre la 
seva obra geológica -que és la 
principal-, i algún dia o altre s'haurá de 
fer. No és aquest ara el meu objectiu. La 
Personalität de mossén Font és massa 
destacada per a enllestir-la alegrement 
en un articlet com el present. Tan sois 
pretenc de fer algunes precisions 
biográfiques i d'estudiar especialment la 
seva Personalität tot espigolant en el 
seu epistolari (prop d'un miler de lletres) 
dipositat, com tots els seus papers i 
origináis, al Club Muntanyenc 
Barcelonés, grácies al donatiu fet pels 
seus familiars i descendents que fins fa 
pocs anys n'havien tingut cura. Grácies 
a aquests papers i a diverses consultes 
en diferents arxius, cree que puc aportar 
algunes dades inédites o poc conegudes 
sobre l'obra i la Personalität de Font i 
Sagué, algunes de les quals eren 
errónies o confuses a les biografíes 
publicades. 4 

BREU NOTÍCIA 
BIOGRÁFICA 

Norbert Font i Sagué havia nascut a 
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Barcelona (17-IX-1873), al carrer de 
Jaume Giralt, 59, 1er., fili de Paladi Font 
i Prats, natural d'Ordis (Girona) i de 
Maria de Gracia i Prats, de Maia 
(Girona). Eis seus avis, tant eis paterns 
com eis materns, eren també 
empordanesos: Esteve Font i Clara Prat, 
pagesos ambdós de Vilert; i el seu avi 
matern, Pere Sagúes, era de Crespiá, i 
l'ávia materna, Rosa Puig, de Saga. 
Empordanesos, dones, per tots quatre 
costáis. Cal fer un aclariment sobre el 
cognom matern d'en Font: a la partida 
de naixement existent a la Universität 
sembla llegir-s'hi Sagúes i no Sagué; i, 
efectivament, deuria ser així, car el 17 
d'octubre de 1905, a través del 
professor i advocat Jaume Algarra, Font 
inicia un expedient per tal de canviar el 
seu cognom matern; a través de la 
correspondencia amb Algarra ens consta 
que la resolució fou favorable, però que, 
malgrat tot, després ja no canviá el 
cognom. 

La familia d'en Font hagué de 
traslladar-se aviat a Barcelona. Eis seus 
pares estaven empleats a la casa del 
marqués de Comillas, i Nur posició social 
no devia ser massa folgada, car ens 
consta que, quan Norbert deuria teñir 
prop de 12 anys, l'havien destinat a fer 
d'aprenent de fuster. Però la seva mare, 
que pensava ajudar-lo en la seva 
vocació com a sacerdot, anà a trabar el 
P. Creixell, jesuíta, a demanar-li protecció 
per a fer-lo entrar al Seminari. El P. 
Creixell explica, anys després, que el 
1902 anà a veure'l mossèn Font, quan ja 
era sacerdot, per tal de regraciar-lo per 
haver-lo presentat al Dr. Magarola, 
grades al qual pogué seguir eis estudis 
eclesiàstics. I li digué aleshores que era 
el «Substitut del Dr. Almera en el 
Seminari, i l'ajudant del Dr. Odón de 
Buen a la Universität».6 Efectivament, 
Font, que havia ingressat al Seminari el 
curs 1886-1887, pogué obtenir una beca 
a partir del segon curs, i mostra tan 
aviat la seva dedicació ais estudis que, 
a partir del 1895 i fins a la seva sortida 
del Seminari, eis superiors el dedicaren a 
l'ensenyament de la llengua castellana. 

Aviat, però es desvetllaria la seva 
vocació científica, al costai d'un geòleg 
de tanta categoria com el Dr. Almera, 
qui, veient que es dispersava en 
multitud d'activitats, l'encarrilà cap a les 
Ciències Naturais. El cas és que Font 
anà a Lleida a cursar el batxillerat el 
curs 1891-1892 i l'acabà el curs 
1899-1900 (amb el grau de 
«sobresaliente»), el mateix any en qué 
s'ordenà sacerdot. Seguidament ingressa 
a la Universität de Barcelona, el 10 de 
juliol de 1900, amb la qualificació 
d'aprovat, i hi cursa les assignatures de 
Física, Química, Zoologia i Mineralogia i 
Botànica, del primer curs, i la de 
Cristallografia de segon curs, amb les 
qualificacions de «sobresaliente», en la 

Retrat de mossèn Norbert Font i Sagué. 

de Mineralogia, i d'aprovat, en la de 
Cristallografia, ambdues regentades per 
Odón de Buen, (les quais eren les 
uniques assignatures de Ciències 
Naturals que aleshores es podien cursar 
a Barcelona, car la llicenciatura 
d'aquesta especialitat no s'implanta fins 
el curs 1910-1911). Cal rectificar el que 
s'ha dit respecte a aquest darrer 
professor, que no era catalanista 
(després sembla que milita en la política 
lerrouxista) i que tenia fama de 
menja-capellans per haver estât 
excomunicat per la seva topada amb el 
bísbe Dr. Catalán i pels greus aldarulls 
estudiantils que va promoure el 1895 a 
causa de les seves idees darwinistes, 
circumstáncies que han estât objecte de 
la recent tesi de Josep Arqués Suriñac.6 

Però malgrat els seus antécédents, 
Odón de Buen, que era un home liberal, 
format en el si de la «Institución Libre de 
Enseñanza», alguna cosa degué veure a 
en Font, quan el capta i el féu ajudant 
de les seves classes, bé que no sabem 
per quant de temps. 

Després dels estudis iniciáis a 
Barcelona, Font els continua el curs 
1901-1902 a Madrid i els fini en el 
de 1903-1904, amb les qualificacions 
máximes en totes les assignatures 
d'aquest darrer curs. Es matricula tot 

seguit, en el curs 1904-1905, a les 
d'Antropologia, Psicologia Experimental i 
Química Biològica per al doctorat, i hi 
obtingué també les qualificacions 
máximes. Sembla, però, que no passa 
d'aquí, car ni entre els seus papers 
(curosament guardáis des dels seus 
primers erstudis), ni en la seva biografia 
es fa cap mencio d'una tesi doctoral, ni 
tampoc se'n traba rastre als arxius de la 
Universität de Madrid, aleshores 
anomenada centrai. Per això, el titol de 
doctor que sovint se li atribueix 
únicament podria èsser, en tot cas, de 
Teologia, com a sacerdot, però no n'hi 
ha cap prova. Tot just de retorn a 
Barcelona, és quan Odón de Buen el 
proposa a la Facultat de Ciències com a 
Cap de practiques de Mineralogia i 
Botànica.7 Respecte al seu suposat 
doctorat, hi ha una font d'equivocs, que 
es repeteixen sovint en les biografíes 
publicades, ádhuc en les de Faura i 
Sans, que era qui millor el coneixia i qui 
sabia perfectament els requisits exigits 
per al grau de doctor. En el seu popular 
«Curs de Geologia dinámica i 
estratigráfica aplicada a Catalunya», 
reeditat per Faura el 1926, hi ha un 
próleg de Faura en qué, repetidament, 
l'anomena doctor Font i Sagué, un títol 
que també li atribueix el prologador de 
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la primera edició, Lluís Maria Vidal. 
Curiosament, hi ha exemplars de la 
segona edició que porten la coberta 
amb la inscripció «Doctor Norbert Font i 
Sagué», mentre que hi ha altres 
exemplars de la propia edició, amb 
coberta totalment igual, que porta el 
nom de l'autor sense l'atribució doctoral. 
Es logie, dones, d'atribuir Terror al 
director d'aquesta segona edició, Faura i 
Sans, qui, malgrat que el coneixia prou 
bé, cornet repetidament el mateix error, 
sens dubte per creure-ho eli així, o 
potser per considerar que qualsevol deis 
treballs publicat per Font i Sagué podia 
sobradament servir-li per assolir aquell 
requisit. 

L'OBRA CIENTÍFICA DE FONT I 
SAGUÉ 

Per començar, cal dir -especialment 
ais menys familiaritzats en la bibliografía 
geológica- que la producció científica de 
Font i Sagué, si bé és extraordinàriament 
abundant, no té la importancia que 
podria fer suposar la seva popularitat. Hi 
ha altres geòlegs -com per exemple el 
seu mestre, el Dr. Jaume Aimera, i el 
seu deixeble el Dr. Faura i Sans- que el 
sobrepassen en qualitat i en el nombre 
de publicacions científiques. I difícilment 
podria ser d'altra forma, si es té en 
compte que Font morí molt jove (a 
trenta-sís anys) i que, per tant, no havia 
pogut assolir ni la maduresa, ni la 
producció a qué hauria arribat d'haver 
viscut el promig de vida d'altres geòlegs 
del seu temps. 

Encara que ja he dit que no és el meu 
objecte d'estudiar aquí l'obra científica 
de Font i Sagué, será forcós de 
conéíxer-ne els grans trets, per tal de 
seguir Tambíent i d'interpretar 
degudament la seva correspondencia, la 
qual -malhauradament, tenint en compte 
l 'època- es redueix gairebé sempre a la 
part procèdent deis seus interlocutors. 

Per començar, cal acceptar que, 
independentment dels seus estudis 
universitaris, la seva vocació com a 
geòleg ja estava decantada d'abans, i 
que la base d'aquesta vocació havia 
estât adquirida pels contactes amb el 
Dr. Aimera. El 1892, quan encara no 
havia començat els estudis universitaris, 
ja publica una nota, en el periòdic «La 
Comarca de la Noya», sobre la 
«Composició i analissis de les diferents 
classes de terrenos»; i, en anys 
succesius, publica altres petites notes 
sobre ternes geològics, car no oblidem 
que un dels trets mes caractérisées de 
mossèn Font és la profusió de notes 
de divulgado escampades en revistes 
culturáis i excursionistes. 

Faura i Sans ha publicat repetidament, 
a les sèves acuradas notes 
nécrologiques sobre Font i Sagué i a la 
segona edició de la Geologia del mateix 

autor, una relació bibliográfica; aquesta 
relació no és fácil d'establir, si es té en 
compte l'extraordinária proliferació i la 
seva dispersió en revistes i diaris de tot 
Catalunya, rao per la qual va precedida 
d'una advertencia de la possibilitat de 
no ésser completa. Aquesta relació 
consta de 263 títols de treballs 
publicáis, 3 de póstums, 10 d'inédits 
i 7 en preparació; tan sois en la vintena 
d'anys transcorreguts entre les quatre 
primeres notes aparegudes el 1890, 
quan tenia 17 anys, i la data del seu 
traspás, el 19 d'abril de 1910. Tan sois 
aixó ja crea una imatge de la seva 
extraordinaria producció, gairebé 
inimaginable. Pero em referiré només ais 
treballs cientifics (els quals s'apropen al 
centenar), quasi tots geológics, a les 
circumstáncies de la seva publicació, al 
valor de molts d'ells i a la seva obra 
científica en general. 

Per altra part, l'activitat científica de 
Font i Sagué es troba dispersa, sobretot, 
en quatre centres o revistes: la Institució 
Catalana d'História Natural, creada el 
1899 i del Butlletí de la qual fou un 
constant col laborador; el Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, en el 
qual publica molts dels treballs ¡ 
conferenncies de vulgarització; els 
Estudis Universitaris Catalans, fundats el 
1903, ais quals Font dedica els seus 
entusiasmes fins que morí; i el «Boletín 
de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural», en el qual aparegueren 
diversos treballs seus durant els anys 
1902-1904 en qué visque, estudiant, a 
Madrid. Alguns altres treballs seus 
aparegueren esporádicament en altres 
publicacions científiques com el «Bulletin 
de la Société Géologique de France», i 
també en edicions i séparâtes particulars. 
Quant ais treballs literaris o de 
divulgació científica, es troben dispersos 
en una profusió de revistes catalanes 
locáis, moites d'elles difícils de consultar 
avui, entre les quals anotem: «La 
Comarca de la Noya», «Lo Somatent», 
«Las Cuatre Barras», «El Defensor del 
Valles», «La Veu de Catalunya», «La 
Castinyola», «Societat Protectora 
d'Anímals i Plantes», «L'Olotí», «La 
Renaixensa» (revista i diari), «Spelunca», 
«Lo Pensament Cátala», «Ilustrado 
Catalana», «Missatger del Sagrat Cor de 
Jesús», «Mercurio», «Montserrat», 
«Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias», etc. 

Quant a la seva especialització 
científica, cal destacar en primer lloc 
l'Espeleologia, de la qual fou -com ho 
veurem tôt seguit- Tintroductor a la 
Península, ¡ la Hidrologia, íntimament 
relacionada a Tanterior especialitat, 
quant a les aigües subterráníes. A mes, 
tot i tenint en compte l'escassa 
especialització de la Geología (en 
general) a començament de segle, 
podríem assenyalar l'Estratigrafia, la 

Paleontología i la Geografía Física. Atesa 
la seva cultura general, alguns dels 
treballs mes reeixits fan referencia a la 
historia de les Ciéncies Naturals a 
Catalunya. Cronológicament, la 
bibliografía de Font i Sagué pot dívidir-se 
en tres époques. El primer période, que 
podem nomenar literari, va del 1890 al 
1896, en el qual la seva vocació 
científica encara no está decantada, ¡ 
tots els treballs son patríótics i literaris. 
El segon période, que podem anomenar 
ó'etapa protogeológica, és consagrat 
sobretot a l'Espeleologia i a la Hidrologia 
subterránia, i s'inicía Tany 1896, amb la 
coneixença que féu de Martel, i encara 
que mes o menys l¡ dura tota la vida, és 
sobretot intens des de1896 a 1901-1902. 
I la tercera etapa, própiament geológica, 
és la que s'inicia amb els seus estudis 
oficiáis a Madrid, el 1902, i perdura fins 
a la seva mort. 

A la relació bibliográfica publicada per 
Faura i Sans, corresponents a aquest 
primer période figuren prop duna 
setantena d'articles, gairebé tots de 
tipus polític, historie o patriótic, i 
únicament un treball rigorosament 
científic (Tany 1894), consistent en la 
collaboració com a dibuixant a la gran 
obra dels Drs. Aimera i Bofill, 
«Descripción de los terrenos pliocénicos 
de la cuenca del Bajo Llobregat», en la 
qual hi ha 14 lamines que representen 
els fóssils trobats en els jaciments 
pliocénics d'EI Papiol i en altres localitats 
próximes de la valí inferior del Llobregat, 
les quals lamines evidencien la destresa 
del seminarista Font i Sagué com a 
dibuixant, una habilitât que també 
derrostra en altres treballs, com: un, 
sobre les gárgoles (1897), i un altre, 
sobre les creus de terme a Catalunya 
(1894), els dibuixos origináis dels quals, 
força reeixits, es troben dipositats al 
Club Muntanyec Barcelonés. 

Ja he assenyalat alguns altres articles 
de vulgarització indicatius de les seves 
afeccions científiques prématurés: «Una 
excursió a la cova d'Ordal» (1891), 
«Composició ¡ analissis de les diferents 
classes de terrenos» (1892), etc. 

LES INVESTIGACIONS 
HIDROGEOLÓGIQUES 

El mes de setembre de 1896 es 
produeix un esdeveniment important 
relacionat amb la vida de Font i Sagué, 
el qual ha estât transcrit per Josep 
Iglésies en la seva monografía 
esmentada anteriorment.8 El pare de 
¡espeleología francesa, Eduard E. Martel, 
arribava a Barcelona, camí de Mallorca, 
amb tota la impedimenta adequada per 
a les seves investigacions, i era rebut a 
Barcelona per diversos membres del 
Centre Excursionista de Catalunya. 

Assabentat pels seus amics de 
Texpedició de Martel i del seu pas per 
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Fragment de l'article de Norbert Font i Sagué sobre la forma d'estudiar ¡'espeleología, i questionari que servi 

de norma als estudiosos (La Renaixensa. Diari de Catalunya n.° 7098, pp 6177-6181. 1896). 

M . M A R T E L Y L A E S P E L E O L O G Í A 

6180 Li Renaiiema — Di i i t i DE Catalunya 
Pero no basta '1 coraije, es necessari ademes tenir los éléments suficients, loi 

malcriáis apropiáis pera semblants InvestUadons; y que en Martel los te nos 
bo dirían sas excursions si no baguessl.n llngut ocaiió de véurels personalmeot. 
Porta un bagatje gran, una verdadera Impedimenta de calías, cord is, escalas de 
tota mena, barcas, eynas, etc., i te. 

Respecte i la importancia y resultéis prictlchs de la espdeología dlrém ib 
M. Martel que las cavernas poden donar quelcom mes qu : un benefìci al pro-
pletarl qui las biura arregladas pel públlch ó b: per la ciencia prehistórica. En 
efecte, veuse aquí '1 programa-sumarl de las cuestión) que 'a poden reso1 ire per 
la espeleología, présentât per M. Martel t i Congres célébrât á Besançon V any 
i8g3 per la Association française pour V avancement des sciences; 

I .—H IDROLOGÌA. 

Circulado y réglmen¡de las l y g u n subterráneas — L i In il a encía sobre l i 
formado de grutas, avenchs, etc. 

Origen y classlficació de las deus.—Fonts Intermltents y temporali.—Llichs 
de nlvells variables.—Regularliacló de lai deus Inconstants.—Inspccció y u t i l i -
sicló de las sevas reservas subterráneas. 

I I . — G E O L O G Í A Y M I N E R A L O G Ì A . 

Origen y engrandlment de las cavernas.— Estudl y aplicada de las substaa • 
cías que contenen (concreción! diíerenm, arguas slderolíthlcas y altres fosfati 
de cali, minerali, relacions ab los filons, etc.) 

Formado y oficl del ácit carbónieb. 
Análfsls químlcb de las ayguas mbterráneai y de lai material disoltas.—Hy-

drotlmetría. 
I I I . — TOPOGRAFÍA Y TRAVALLS D I F S R E N T S . 

Deiobstruccló de tai c iv-rnai conegudas.—Delineado de perfil? y planos.— 
La relacló ab tas cartas topografi:ai. 

Indicado ais englnyers de las cavitali que podrían co m pro m être la conitruc-
cló deis ponts, canali, camini, etc. 

Construcdó de fonaments, consolldicló de las naui ó pareti deliradas pera 
evitar lai catástrofei dell en íor.z 1 rr.ents. 

I V . — A G R I C U L T U R A . 

Construccloni lubterráneas pera regularlsar la prodúcelo de h i deus d' ay-
gua y evitar tant ion estroncament corn son desbordamem. 

Elevado á la superfìcie, per poas naturali ó artificiáis, de lai ayguas subter
ráneas (robadas. 

Adaptado á las formatgeria\ y geladori artificiáis. 
V. — H I G I E N E P Ú B L I C A . 

Proteccló legal de lai deus que correspond ali avenchs al foni deli quais 
la gent deli pobles teñen la coitum de tirarbl las bestias mortai. 

Determinado del poder filtrant deli terrenos permeables. 
Coneixement y derivado de lai ayguas puras pera la alimentado. 

V I . — F Í S I C A DEL GLOBO. 

Experiencias lobre ' I p¿i [péndul, cayguda deli conos, etc.) dintre'ls pre-
gom avenchs verticali. 

Exaoilcló subterránea. Hygrometría, 
Electrlcltat desenrotllada per las cascadas Intcriori, tluny de las influencias 

umosférlcis. 

l8 D* ©CTL'BRF. D I I896 6 l 8 | 
VII .—M ICI EOROI.O'.IA. 

Variación* y inomslias barométricas. 
Presilo de Г atre Interior. 
Temperaturas subterráneas. 
Relacló del calor ab la profundltat: geotbérmlca. 
Circulado del aire dintre lai roces. 
Temperatura de lai deus 

VI I I. — P R E H I S T O R I A Y P A L E O N T O L O G Í A . 

Busca y (stracciò de las ossamentas ciygudaí de la superficie, sobrepujadas 
iota la terra y pedregam ais tonsdels avenchs naturali; aixó farà eonelxerl'etat 
d' aquestas formación). 

I X . — F A I N A . 

La fauna de las grutas y ayguas subterráneas ba slgut prlncipilment examl-
Dida en Austria y en América. Es necessari estudiar en quinal condiciona pot 
desenroillarie la vida, ó modificarti Г organismo lluny de la l lum del dia. 

X. — FLORA. 

Lai mateixas obiervacioni poden ferie ab la flora, que pren formai particu
lar! iots la doble Influencia de la bumltat у de la foicor. 

No es, donchs, geni exagerat, deipréi d' haver visi aqueit programa, dir ab 
Mr. Martel, que l i eipeleologíi i t i t i concebudi pot constltublr una ciencia no -
та y especial. Nov j , perqué nin^ú avans d 'e l i ha'la coordinar sai dlferentai 
parti; nova també, perqué la Idea que eli te ¿' eiplorir los aveoebs y rlus sub* 
terranis desconeguti, no i o l i de Fransi si я j de tota Europa, Il h i permei у К 
permeterá descubrir grani cavitati compiertament ignoradas, com 11 pana ab la 
cova del Drach de Mallorca. 

Especial sobretot, i causi del género de medís d* i cdó у del material neces
sari, de las precaución! que 1' han de pendre, deli perl l l i que ' i troban у de l i 
miteixi naturatela deli l locbi abont 1' ha de d-iearotl l i r agüeita ciencia, d i f i -
cuitati total resoltas per Mr. Martel. 

n. FONT y SAGL 'E. 

R E G I O N S E S P A N Y Q L A S 
MADRID i 4 d ' 0 : t u b r e . 
F o n del fret que .pret i de ferm de dos d i n 1 aquest. pan, no 's pari, .f uf 

de novetats Importanls; perque realmenl no pcrteneix al nùmero de tali 1. no
tici, de que ' l i republlcans zorrtllistas, y crecb que lambì ' I l salmeroolans, ban 
descubert are que' I millor modo de treure a Espanya de lai congoinal • que 
1' ban portada los desaccrls y lai lorpesas de c.aovlns J sagastlns, es (er propa
ganda pera que eo quant torni '1 general Weyler de Cuba lo proclamerò dico -
dor y amo del auca. Que tomi '1 general havent ó no .c .b . t I . guerra, perque 
bem arrlb.t a una tempa tant (elisio) en que ja 00 ci necessari que un general 
l'Imposi per lo prestigi de las vlctorlai obtlngudaa pera ispirar i la categoria de 
Celar, slsquera sia Cesar de qQtncalla, n' bl ba prou ab que 'a vegf eo eli plt 
pera ler cuarteladal a lo Pavia, pera enlayrarlo com I' home que 'n i manca. 

Com i lgun pertódlcb militar dell que aqui 'a publlcaa ba acultlt favorable-
mt ni la Idea de Et Pais, que ci qut 1' ha donada*à l lum peri conio! de Las no i -

Barcelona, l'inquiet seminarista no hi 
podia faltar. El Centre havia nomenat 
anteriorment Martel com a corresponent 
seu, ja famôs per les sèves exploracions 
espeleologiques a diversos països 
europeus i, sobretot, a França. Martel 
anava acompanyat pel seu constant 
collaborador, Louis Armand, amb qui 
convingueren, per al seu viatge de 
retorn de Mallorca, unes rapides visites, a 
algunes cavitats catalanes, entre elles 
les Coves del Salitre, de Montserrat, i la 
Fou de Bor, de Cerdanya. Font es réuni 
amb Martel i el grupet de catalans que 
l'acompanyava el dia 18 de setembre, a 
l'estaciô de Ripoll, des d'on feren en 
carruatge la collada de Toses i el viatge 
a Bellver, on els esperava l'insigne 
geôleg Lluis Maria Vidal, que fou 
président del CEC. L'endemà, amb una 
pesada carreta tirada per bous 
traslladaren la impedimenta fins el poblet 
de Bor, i feren els très quilômetres que 
els separaven de la Fou, on hi ha la 
coneguda cova i la surgèneia del riuet 
de la Fou que acreix el Segre. Armand, 
Vintrô i Font i Sagué feren l'exploraciô 
de la llarga i dificil cavitat, i Martel en 
féu el plànol. Aquest efimer contacte de 
Font amb Martel fou la flama que 

encengué la sempre ben disposada 
voluntat de Font i Sagué, i que cal 
acceptar com a l'inici de la seva vocació 
espeleològica i com a data de creació 
d'aquesta ciencia a España. 

Anteriorment ja s'havien realitzat 
algunes exploracions: les del monjo 
Joana a Collbató i alguns avenes de 
Montserrat; el geòleg capdavanter Llobet 
i Vall-llosera havia explorât la cova del 
comte de Sentmenat; l'Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques 
(precursora de Tactual Centre 
Excursionista) havia explorât algunes 
cavitats de Sant Llorenç de Munt; i Lluís 
Maria Vidal també havia fet conéixer 
algunes cavitats del Pirineu lleidatà. 

Però hi faltava la visió científica deis 
problèmes plantejats per l'espeleología, i 
mossèn Font els trobà en el questionari 
fet per Martel en ocasió del Congrès del 
1893 de l'«Associat¡on Française pour 
l'Avancement des Sciences» i que donà 
a conèixer tot seguii. 9 Aquest questionari 
féu veure a en Font tota la varietat 
temàtica, geològica, hidrológica i 
biològica de les investigacions 
espeleologiques. 

En les recerques que des d'ara 
emprendrà Font i Sagué, es veu 

Els primers treballs d'espeleología de Font i Sagué 
ja van acompanyats de plánols i de seccions deis 
avenes que investigava. Avene de can Sadurni, 
explorat amb Lluis Maria Vidal i els germans 
Maspons. 
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clarament com havia assimilât, amb la 
seva incipient preparaciô geolôgica, les 
ensenyances de Martel. No es tractava 
ja d'exploracions de muntanyencs i 
d'excursionistes amants de les aventures 
muntanyenques, sinô d'exploracions 
metôdiques encarrilades a estudiar les 
cavitats subterrànies i, sobretot, l'origen 
d'aquestes cavitats i els problèmes 
relacionats amb la circulaciô de les 
aiguës subterrànies i la seva possible 
aplicaciô a l'economia del pais. Perô les 
investigacions espeleolôgiques no 
solament requereixen un fort coratge 
(que, certament, posseïa Font i Sagué), 
sinô, a mes a mes, un utillatge adéquat 
de cordes, escales, telèfons, etc.; també 
els el mostrà Martel en les petites 
exploracions esmentades fêtes a 
Catalunya. Font i Sagué trobà l'ajuda 
entusiasta i desinteressada de Lluis 
Maria Vidal, com a président del Centre, 
la cooperaciô econômica de diverses 
personalitats i la personal d'alguns 
companys del Centre. Aixi, tôt seguit 
posa fil a l'agulla amb un seguit 
d'exploracions atrevides que s'han fet 
histôricament célèbres, com les dels 
avencs del massis de Garraf, les quais 
no solament impressionaren el public per 
la seva gosadia i per l'entusiasme que 
havia sabut comunicar als companys, 
sinô que, a mes, introduïa una 
metodologia sistemàtica que començava 
per l'aixecament del plànol i la secciô de 
les cavitats subterrànies i Mur estudi 
geo-hidrogeolôgic, que des d'aleshores 
s'introduira a la Peninsula com a 
condiciô indispensable. 

Primerament calia començar per fer un 
inventari de les cavitats a estudiar, per a 
la quai cosa el Centre divulgà un 
questionari adéquat, per a distribuir per 
Catalunya, 1 0 mitjançant el quai es pogué 
fer aviat un primer catàleg de coves i 
avencs de cada comarca, recopilat per 
Font i publicat pel Centre l'any 1897 
(un any després del viatge de Martel), 
en el quai es recullen 333 cites, 
rigorosament localitzades i amb anotaciô 

dels estudis fets anteriorment. Amb 
aquest primer catàleg, es dobla el 
nombre de cavitats conegudes abans i 
citades pel geôleg Puig Larraz l'any 
1894; també hi ha en aquest catàleg una 
relaciô dels fenômens hidrolôgics 
remarcables relacionats amb 
l'Espeleologia.1 1 

Però el mes sorprenent de l'actuació 
de Font i Sagué en l'aspecte 
espeleològic, i la seva gran aportació a 
aquesta branca de la geologia, és el 
rigor de les seves properes publicacions, 
les quals d'ara endavant apareixen 
documentades amb plànols i seccions 
dels avenes i coves i amb intéressants 
détails geològics que expliquen la 
gènesi d'aquestes cavitats i mostren un 
documentât coneixement de la geologia, 
sobretot dels terrenys calcaris i de la 
seva hidrología subterrània, els quais 
Font donà a conèixer en diverses 
conferencies fêtes al Centre, 
especialment en la del 30 de desembre 
de 1897 sobre la font d'Armena (o d'en 
Mena?), de Vallirana,'2 acompanyada 
d'un bon tali geologie del conjunt del 
sector estudiat i d'un excellent tali de la 
surgència de la font que n'explica el 
règim hidrològic, a més de les obligades 
seccions dels avencs. També és de 
remarcar l'altra conferencia dictada al 
Centre, el 30 de desembre de 1898, 
sobre les cavitats subterrànies del sector 
de Bègues, en qué es preocupa de 
l'origen de les aiguës que nodreixen el 
riu subterrani de la Falconerà, que 
desguassa al mar, prop de Garraf; Font 
creu que aquest riu es pot nodrir de les 
aiguës infiltrades a les cavitats del 
massis, principalment en el profund 
avene de la Ferla, lexploració del quai 
-cosa que produi una torta expectació a 
Gava i a Bègues- es detalla 
prolixament. 1 3 

La novetat d'aquests estudis 
espeleològics, la gosadia d'en Font i 
dels seus amies, aixi com les atraients 
conferencies seves aviat li donaren la 
popularitat que ja havia començat a 

Una de les pnmeres gestes mes espectaculars: 
l'exploraciô de l'important avene del Bruc. al massis 
de Garral, el 1898, del quai aixecà aquesta secció. 
publicada al Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, l'any 1900 

assolir amb els escrits histories i 
patriòtics, els premis literaris, etc. En 
total, en aquests primers sis anys en 
qué Font s'havia llançat a l'espeleologia, 
publica una vintena de treballs sobre 
temes relacionats amb aquesta 
especialitat. 

Si l'activitat geològica de Font i Sagué 
durant el segon période estudiat s'havia 
concentrât en l'espeleo-hidrologia, ara, 
amb la preparaciô i l'experiència 
adquirides préviament i amb la formació 
geològica bàsica proporcionada amb els 
estudis de Ciéncies Naturals, assoleix 
una formació poc fréquent, la qual es 
manifesta en aquesta nova etapa, amb 
les publicacions fetes a Madrid i amb els 
butlletins de la Institució Catalana 
d'Història Natural i de la Société 
Géologique de France, etc. cosa que 
caldrà veure amb un xic més de detalla. 

ESTADA I ACTIVITATS A MADRID 

A causa dels estudis de Ciències 
Naturals, Font hagué de viure 
pràcticament a Madrid des deis cursos 
1901-02 al 1904, segons es dedueix tant 
dels seus estudis com de la 
correspondencia encreuada amb alguns 
dels professors madrilenys, car aleshores 
no era tan fàcil com ara traslladar-se 
d'un Hoc a l'altre. 

Son intéressants les activitats 
desplegades per Font a Madrid, molt 
diferents a les d'un simple estudiant. Per 
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Tall géologie rigorós de Bègues i del Pla d'Ardenya que acompanya el Ireball de Font i Sagué, »Un 
descobnment espeleología, un deis seus priméis articles d'espeleologia cienlitica, publicat al Butlleti del 
Centre Excursionista de Catalunya, el 1898. 

començar, ens consta que assistia 
regularment a les reunions mensuals de 
la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, la quai es traslladà, el 1900, 
com el Museu de Ciències Naturals, dels 
baixos de l'edifici de la Biblioteca 
Nacional als locáis que ocupa 
actualment, situats al final de l'avinguda 
de la Castellana, al davant dels 
anomenats Nuevos Ministerios (però que 
jo encara he conegut en un extrem de 
Madrid, al final del gran passeig, obstruít 
pel monticle dels Altos del Hipódromo. A 
les esmentades reunions, hi assistien 
generalment eis professors de Ciències 
Naturals de la Universität, car les 
classes tenien Hoc en el propi museu, 
per a un bon grup d'alumnes dels 
darrers cursos i per a socis de l'entitat 
representativa de les Ciències Naturals a 
España. En eis anys en què hi assistia 
Font, era président de l'entitat el 
conegut botànic Lázaro Ibiza, i Ignasi 
Bolivar i Salvador Calderón n'eren 
professors destacáis imembresdelaJunta. 

Font es donà a conèixer aviat, no 
solament com a alumne destacat 
-segons que demostren les sèves 
qualificacions-, sino com a geòleg 
apreciat, tant per ser deixeble del ja 
aleshores respectable Jaume Aimera, com 
pels treballs que presentava sovint a les 
esmentades reunions, molts dels quais 
eren simples resums o traduccions dels 
publicats abans o simultàniament al 
«Butlleti de la Institució Catalana 
d'História Natural» o en altres revistes 
barcelonines. Dels deu treballs publicats 
al «Boletín de la Real Sociedad» cal 
destacar les notes aparegudes el 1902 
sobre la geologia de la Valí de 
Camprodon, publicades a Barcelona 
amb un nom semblant, i, sobretot, 
l'estudi sobre les dues fermais de 
Caldes de Malavella, extracte d'un estudi 
semblant, mes extens, fet per encàrrec 
particular. 1 4 

També foren notables les sèves 
aportacions sobre el Sahara espanyol, 
aleshores conegut per Río de Oro, de 
les quais m'ocuparé ben avíat, totes 
demostratives d'una maduresa i 
documentado poc fréquents en un 

estudiant que tot just comencava la 
carrera. 

Precisament aquesta Marga estada 
d'uns tres anys a Madrid que estic 
comentant -encara que tingué algunes 
interrupcions com la del seu viatge al 
Sahara-, li porta la coneixenca i l'apreci 

de científics madrilenys que revelen 
algunes de les Hêtres del seu epistolari, 
entre les quais cal destacar en primer 
Hoc la deis geólegs i professors Salvador 
Calderón, Adán de Yarza y Solano. 
Sobre tôt amb Calderón, entre 1905 i 
1907, son fréquents les consultes 
mùtues sobre problèmes de la seva 
especialitat. Calderón li escriu, el 1905, 
corn a conseqüencia d'una rectificado 
que li ha obligat a fer en Font, i en 
aquest escrit el docte i savi professor li 
confessa que «ha cometido una gran 
bobada» sobre l'assumpte Guinard, i li 
promet de publicar-ne una rectificació; 
no es pot demanar mes humilitat de tan 
docte mineralogista en dirigir-se a un 
deixeble. El 1907, Font li fa una consulta 
sobre la tranquita de Vilacolum i sobre 
les epidotites del Tibidabo, a la qual 
contesta Calderón; el 1909, sobre 
l'aerinita trobada per Vidal, relacionada 
amb les otites andaluses; en canvi, el 
professor li demana informació sobre la 

Autógral del director del Museo de Historia Natural de Madrid. Dr Ignacio Bolívar, on li anuncia la creació 
d'una cátedra de Geologia a la Universität de Barcelona, i /'estimula a enllestir la seva tesi doctoral, si és que li 
falta algún requisii per tal que pugui presentarse a les properes oposicions (Arxiu Club Muntanyenc 
Barcelonés). 

Paseo de Recoletos, 2 0 
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disodila de Berga, reconeguda per Font i 
Sagué. 

També, des del 1906, soste 
correspondencia amb la figura més 
destacada deis naturalistes espanyols, 
Ignacio Bolívar, qui probablement ja era 
director del Museu Nacional de Ciències 
Naturals; en una intéressant lletra del 20 
de maig de 1910, quan es va gestant 
per les figures destacades d'aquella 
època -com ho són Bolivar, Odón de 
Buen i Hermenegildo Giner de los Ríos-
la implantado deis estudis de Ciències 
Naturals a la nostra ciutat, el primer li 
recomana que es presenti a oposicions 
(es deu referir sens dubte a la cátedra 
de Geologia) i li pregunta com té el seu 
expédient académie respecte al 
doctorat (perqué devia saber que no 
l'havia acabat). L'amatent indicació de 
Bolívar, cacic màxim de l'època i no 
gens sospitós de debilitáis politiques de 
dretes -car morí a l'exilí, a Mèxic-, és la 
millor prova de l'apreci ¡ consideració en 
qué era tingut Font ¡ Sagué, a Madrid, i 
era un invitado temptadora, la qual però 
Font no pogué recollir, perqué ja havia 
mort quan arriba aquesta Metra.15 

EXPEDICIÓ AL SAHARA 

Durant l'època de Testada de Font a 
Madrid tingué Hoc la seva anada al 
Sahara espanyol, o Río de Oro, 
patrocinada pel procer Joan Antoni Güell 
i López, qui, coneixent el prestigi que 
Font havia adquirit a Catalunya com a 
geo-hidròleg, desitjava saber les 
possibilitats de trobar aigua en aquell 
tros de désert, i si era possible de 
cultivar-lo. El viatge fou iniciat el 3 de 
juny de 1902, des de Barcelona, en un 

Dibuix de Llaverias que illustra el text de l'opuscle: 
«Qüadros del Sahara» (1904), on es reprodueixen 
gairebé fois els articles de Font i Sagué publicáis a 
«La Veu de Catalunya». 

vaixell de la Transmediterrània -empresa 
relacionada amb la familia Güell- , i dura 
fins a mitjan setembre d'aquell any. 
D'aigua, evidentment, no en trobaren; 
pero l'expedició fou descrita per Font en 
una série de publicacions literàries 
aparegudes a la premsa barcelonina i 
recollides en un fascicle titulat «Quadros 
del Sahara», illustrât profusament amb 
unes quantes fotografíes i amb dibuixos 
de Joan Llaverias.1 6 I també donà Hoc a 
una série de treballs científíes, publicáis 
al «Boletín de la Real Sociedad de 
Historia Natural», al «Butlletí de la 
Instítució Catalana d'História Natural», al 
del Centre i, especialment, al de la 
Société Géologique de France; aquests 
últims, apareguts després de la seva 
mort, rao per la quai no figuren a la 
relació bibliográfica teta per Faura i 
Sans. 1 7 Els abundants materials recollíts 

Dibuix de Llaverias de l'opuscle: «Qüadros del 
Sahara» (1904) 

foren degudament estudiáis per 
destacats especialistes, tot seguint la 
norma apresa d'Almera: els molluscs per 
Dollfus; i les dents de peix, per 
Joeaud. 1 8 

Fins aleshores, el Sahara espanyol era 
pràcticament desconegut i únicament 
havia estât visitât peí geóleg Quiroga, 
acompanyant el marí Cervera, el 1885. 
Ara, Font i Sagué dona un perfecte 
compte deis trets geológics més 
importants de la franja costanera 
immediata a la colonia de Río de Oro, 
tot descobrint-hi dos pisos del Miocé 
-els quals compara amb els similars 
catalans, Burdigalià i Helvecia-, amb 
fóssils demostratius, i el Pliocé, amb 
acumulacions de kokoenmodingos 
quaternaris deguts a l'home. I tot aixó 
ho comunica immediatamente a la 
Institució Catalana d'História Natural en 
una nota previa; i assenyala també 

Dibuix de Llaverias de l'opuscle: 'Quadros del 
Sahara» (1904) 

Texisténcia duna falla que desnivella 
aquests terrenys terciaris. 1 9 A la Real 
Sociedad de Madrid, també li comunica 
les seves observacions sobre la 
prehistoria i els kokoemodingos 
quaternaris i la cinquantena de molluscs 
classificats per Hidalgo. 2 0 

Després d'aqüestes notes prévies 
comunicades a Madrid i Barcelona, quan 
compta ja amb el recolzament 
paléontologie deis especialistes 
consultats, es quan tramet a París els 
treballs més extensos que he citât i que 
constítueixen la primera noticia 
documentada sobre el Sahara espanyol. 
Aqüestes notes desvetllaren 
immediatament Tinterés deis geólegs 
africanistes, sobretot deis francesos, els 
quals intenten posar-se en comunicació 
amb Font i Sagué en demanda de 
dades complementarles. Chudeau, el 2 i 
el 12 de desembre, li parla d'alguns 
fóssils enviais a consulta i li fa présent 
que Quiroga els havia classificat com a 
Pliocé; aprofita l'avinentesa per a 
recordar-li l'excel-lent excursió realitzada 
amb Aimera, Vidal i Bofill amb motiu de 
la reunió de la Société Géologique de 
France, tinguda a Barcelona el 1898. 
Joeaud li escriu tres cops (10X1-1907, 
5X1-1908 i 15-11-1909) sobre la tramesa 
de séparâtes i fóssils de Río de Oro, li 
recorda l'excursió de la Société a 
l'Aigoual, el 1907, i li ofereix de consultar 
les máximes autoritats com són Depéret 
i Roman. De Launauy li demana, el 1909, 
précisions sobre el sistema hidrológic 
estudiat per Font, i s'intéressa pels seus 
treballs sobre Río de Oro. Paul Lemoin l¡ 
recomana que, millor, consulti els dos 
bons paleontôlegs Dollfus i Dautzenberg; 
i en una tercera lletra (27-IX-1909) li 
proposa algunes correccions a la nota 
tramesa per a publicar al butlletí francés. 
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Encara que el viatge al Sahara ens és 
ben conegut per les diverses 
publicacions de mossén Font, cree 
interessant de fer conéixer algunes de 
les úniques lletres autógrafes que tenim 
d'ell, escrites durant el viatge i 
adrecades ais seus pares i germans. El 
día 3 de juny de 1902, els escriu des del 
vaíxell María Cristina, tot just emprés el 
viatge d'anada. El 15, els escriu des de 
Santa Cruz de Tenerife, on fa escala 
abans d'embarcar-se cap a Río de Oro. 
Respectant l'ortografia original, hi diu el 
següent: 

«Estimats pares i germanas; Vos escric 
la present moments abans de 
embarcarme en Santa Cruz per a Rio de 
Oro; tarém escala en Las Palmas desde 
quin punt vos telegrafiaré com vaig tero 
¡a al arribar a Canarias, telegrama que 
suposo deuriau rebre aixís com la carta 
que després vaig escriure. Estich molt 
bé, gracias á Deu, y'm trobo molt mes 
descansat que á Barcelona, donchs, fá 
un temps molt fresch. 

»Hem fet una excursió ab l'enginyer 
de la Companyia Trasatlántica que vé ab 
mi, al célebre valí de Orotava, deis mes 
hermosos del mon, ab sos volcans 
apagáis, sas corrents de lava, sos 
platanares, cases, hotels, etc. etc. No 
havem pogut pujar al Teide per aquesta 
vegada, pero preparem las cosas per a 
ferho á la tornada, si á Deu plau. 

»Pel mateix correu vos envió un sobre 
ab 8 tarjetas postáis ab vistas d"aquesta 
isla pera que vos en pogueu formar una 

Dibuix de Llaverias de l'opuscle: tQüadros del 
Sahara» (1904). 

petita idea; es verdaderament hermosa y 
la gent es molt bona y religiosa. Vos 
xocaria molt veure á les donas vellas i 
joves ab sos mocadors de cap lligats de 
certa manera cap al clatell, y al 
dessobre un sombreret de palla ab cinta 
nègre, que tant els serveix pera 
guardarlos del sol com de la pluja, 
donchs es tant petit que's pot dir que 
no serveix pera rés, pero en cambi al 
seu dessobre s'hi carregan tot lo que 
han de dur; ni que fossin de ferro! La 
major part fuman pels carrers tan 
tranquilament com un soldat qualsevol. 

»He buscat molt si podia trobar alguna 
cosa típica per a durvos, pero no hi há 
rés mes que una especie de mocadors 
per l'est il de un que recordó se vá fer la 
Carme anys enrera, que tañía un quadret 
de roba al mitj y tot al voltant una punta 
formada per estrellas; aixó, canaris y 
plátanos es tot el que he vist, veurém si 
a la tomada trobo alguna altra cosa que 
m'agradi mes. Y a propósit de plátanos, 
aqui s'en menjan molt s i à mi no 
m 'agradan pas gayre, pero en cambi hi 
há fruyta de tota mena, no mes vos diré 
que mengém rahims riquissims a pesar 
de estar á mitjar de juliol. 

»Arribarem, si à Deu plau, à Rio de 
Oro demá dia 16 y ab al mateix vapor 
vos enviaré carta en que consti la 
i m prestó que m'ha produhit aquella 
regió. 

»No tinth mes temps pera escriure 
mes, donchs, he d'escriure moltas 
cartas. 

»Mil recorts a tots els que preguntin 
per mi y vosaltres disposeu del vostre 
fill y germa. NORBERT. 

«Santa Cruz de Tenerife 15 Juliol 
1902». 

La carta segúent és del 17 de juliol, 
des de Río de Oro mateix: 

»Molt estimats Pares i germanas; vos 
escrich la present desde Río de Oro, 
hont havém arribat avuy en el vapor 
León y Castilla després de un bon 
viatge; no sé com esplicarvos la 
impresió que m'ha produit aquest pays y 
la gent que l'habita; tant prompte com 
hi havém arribat el barco ha disparat un 
cañó y desde'I castell de terra ens han 
contestât, he desembarcat y en el molí 
ja he trobat el gobernador que m'ha 
vingut a saludar y á oferirme el seus 
serveys, a pochs passos hi havia la 
tropa formada y mes endarrera 7s 
nègres y moros ab pescadors de 
Canarias; no podeu figurarvos I'aspeóte 
de aquesta gent; els negres alts, ben 
formats, horriblement lletjos y ab unas 
dents blancas com la neu, hi havia 
també algunas negras mitj nuas, com 
els homes y ab quitxalla que anaven al 
peí; els moros ab els seus vestits 
abigarráis y mes lletjos encara que 'ls 
negres, alguns d'ells vestits ab pells que 
no se com se embolican; las moras van 

Dibuix de Llaverias de l'opuscle: «Ouadros del 
Sahara» (1904) 

ab una especie de camisa que las 
cobreix fins ais genolls y el cap, casi 
tallat al repel, un topé d'áhont penjan 
una pedra o un grá de rosari ó que se 
jo de que es; formavan un quadro 
pintoresch de debo; tots m'han rebut ab 
mostras d'estranyesa y m'han comensat 
á demanar cosas, he donat 5 ceptims á 
una mora y alió ha sigut l'acabose 
perqué tots m'han envoltat 
demanantme'n mes, pobre gent! el 
gobernador y els soldats els han tret á 
crits y cops. 

»A la tarde ens havem anat á passeig 
per comensar els estudis y jo he recullit 
algunas cosas; pensó poder fer uns 
estudis molt interessawnts. 

»No tingueu cap mena de cuydado 
perqué he sigut molt ben rebut y 
aquesta clima es sumament saludable; 
en 18 anys no mes hi ha hagut un 
malalt grave; vos aseguro que no 
sembla que estigém al África donchs fá 
fred de debo tant es aixi que al treurem 
la sotana, donchs el capellá d'aqui 
tanpoch en porta, m'he tingut de posar 
la roba de llana donchs sentia fresca; fá 
sempre un vent molt fort y 7 cel está 
sense cap nuvol. 

»No sé que mes dirvos per de 
prompte, Ah! suposo haureu rebut el 
telegrama que vaig enviar passant per 
Las Palmas y las cartas, jo en cambi 
estranyo no haverne rebut cap de 
vosaltres; veurém si'l correu de Fernando 
Pó que arriba el 3 d'agost me 'n porta 
alguna. 

»EI vapor tornará á buscarnos el 20 o 
21 d'agost pera poguer embarcar el 29 
en el Lleó XIII y estar a Barcelona el 4 o 
5 de Septembre; no crech que 'm sigui 
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Fragments d'una de les lletres de Font i Saguè als pares i germanes en arribar al Sahara, datada el 17 de juhol 
del 1902 (Arxiu del Museu Geologie del Seminari). 
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possible estar abans en vostra 
companyia. 

»Conserveuvos bons. 
»Vostie 1111 y germá NORBERT. 
»Río de Oro 17-juliol 1902.» 
«Me descuydava dirvos que aquí 

bebém aygua de Barcelona ja ho vegeu 
si estém bé. He trobat un naturalista 
francés que també está estudiant 
aquesta regió; ens hem fet molt amichs.» 

Segueixen les cartes des del Sahara, i 
en la del 28 de juliol, comenca a explicar 
les seves excursions. 

»Estimats Pares y germanas; fá quatre 
dias que us vaig enviar uña carta 
aprofitant la sortida de un bergantí pera 
Canarias, y avui que'n surt un altre ho 
aprofito també, no fós cas que l'altra 
carta s'hagués perdut; no perqué tinga 
res de nou que dirvos, sino que 
segueixo molt bé, fins que estich millor 
donchs he aumentat de pés desde que 
estich aquí. No tenim ni gota de calor; 

al contrari á les nits fins arriba á fer 
fresca; las passem molt alegrement ab 
els d'aquí, el gobernador, els oficiáis, el 
metje que es cátala y barceloní, el 
capellá y els demés empleáis de la 
Trasatlàntica. Avui per ser Sant Jaume 
hem fet festa grossa, ab salvas 
d'art i Hería y tot; jo he dit m issa à la 
tropa; després ens havém retratat; entre 
al tres me n'han fet un en que jo estich 
montât dalt de un camell ab la escopeta 
y revolver; semblaré un guerrero. Espero 
ab ansia el correo de España per si 
venen cartas vostras. 

»Si tinch alguna altra ocasió vos 
tornaré à escriure. Ara no us dich rés 
més perqué crech que ja haureu rebut la 
altra carta. 

Molts recorts á tots els que preguntin 
per mi. 

Vostre afm. fili y germa NORBERT. 
»Escrita y tancada aquesta carta tinch 

noticias de quel barco no marxa fins 
demá passât; aixís podré dirvos alguna 

altra cosa. Fins a demá. 
»Ahir dissapte lerem una excursió molt 

important y de bons résultats cap al 
interior del desert; quin pays mes trist 
aquest! Ni un arbre, ni una planta, ni un 
aucell, ni una mosca, ni cap persona 
enlloch! Arenas y roques en una plana 
inmensa, y rés mes; erem deu de 
companyia armats per lo que pogués 
ocorre, pero à qui hem de temer si 
aquest pays está deshabitat del tot? 

»Avuy diumenge descansém, si no 
volguessim de gust, per força, donchs fá 
un vent horrorós que aixeca nuvols 
verdaders de sorra que no deixan veure 
res; ni hem pogut sortir de casa; l'arena 
rebot sobre 7s vidres y la mes fina entra 
per les escletxas i ho cobreix tot, robas, 
mobles, menjar... es impossible que aquí 
es puga sembrar ni cullir may rés. 

»Hem passât el dia révélant las 
fotografíes y us envío una prova de la 
que jo estich entre un capellá; ne tinch 
de molt mes grossas que ja veureu, si à 
Deu plau, quan arribi. 

»En el mateix barco que portará 
aquesta carta a Canarias envío un 
telegrama pera quel tirin allí; aixís 
rebreu mes prompte noves meuas. Fins 
una altra. 

»Vostre afm. fill y germá NORBERT 
Rii de Oro, 28 Julio 1902» (La primera 

part, porta la data del 5 de juliol). 

Segueixen més lletres: 

«Estimáis Pares y germanas; no sé si 
aquesta carta arribará á vosaltres sense 
remullarse, pero vull probarho ja que 
demá surt d'aquesta terra pera Canarias 
un paylebot y la entregaré al patró pera 
que la tiri al correo. Segueixo molt bé, 
grades á Deu, vos repeteixo que 
aquesta terra es sumament sana, no fá 
ni una gota de calor perol sol torra de 
debo, sort del vent que fá! Aquest 
dematí (22 Juliol) hem volgut anar à un 
pou que hi há á mitja hora pero ens en 
havém hagut de tornar perqué era tanta 
la força del vent que alçava nuvols de 
sorra que no'ns dei xa va veure rés y ens 
la rebatía per la cara corn si fossin finas 
águilas. 

»Ahír ens internarem bastant pera 
visitar un altre pou, feu bon dia; hi 
anarem amb tropa y moros armats; 
quina grandiositat la del desert! 
Tornarem per mar ab un barco que'ns 
ana á esperar. 

»Aqui mengem peix molt bó y cam de 
gacela que cassan els moros del 
interior; la gent que viu per aquí fa 
Ilástima de debo per l'estat de miseria 
en que viuen; si veguessiu la aigua 
solsament que beuen! Son tantes les 
cosas que voldria contarvos que casi no 
sé per hont comensar; per ara tot el que 
he visitât no val rés pera trobar aygua 
bona, nils terrenos son propis pera 
sembrarhi rés; aixó es un verdader 
desert. He comprai algunas pells de 
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gacela molt hermosas, pera vosaltres y 
pera regalar; també he comprai alguns 
collars que portan las donas per aquí, 
pera tenirho corn á recort. Ara estém 
espérant el vapor de Cadiz que vá à 
Fernando Pó en el quai la Compañia 
m'envia algunas cçsas que necessito 
pera seguir els estudis; á veure si en eli 
vindrá alguna carta vostra. Ab la 
combinado de vapors que haute de ter 
penso estar á Barcelona del 3 al 4 de 
Septembre; es impossible venir abans 
perqué quan arribaré á Canarias, el 20 
d'agost, ja haurá marxat el correu de 
Buenos Aires. 

»No passeu la mes petita ansia per 
mi; aqui's pot dir que soch el rey; el 
gobernador, el tinent y la tropa, tots 
están a la meua disposició, y no tan 
mes que ajudarme y complaure'm; no 
parlém ja deis empleáis de la 
Companyia Trasatlántica per qui jo soch 
l'amo. Menjo molt bé y ti neh un quarto 
molt ben acondicionat. Me sembla que 
en l'altra carta ja vos dey a que bebiam 
l'aygua de Barcelona; ahir al ser dintre'l 
désert tambe'ri beguerem; veritat que 
sembla mentida? 

»Aprofitant la ocasió que tinch d'enviar 
carta, per mes que no sé si la rebreu, 
vull escriure á Madrid al Marqués de 
Comillas, canonge Aimera y á algunas 
personas mes, aixís es que vos prego 
no estranyeu que no sia mes llarch. 

«Vostre afm. f. y g. NORBERT. 
Rio de Oro, 22 Juliol 1902.» 

»Estimats Pares i germanas; acabo 
d'arribar feliçment a las Palmas 
(Canarias) de regrés de Rio de Oro, 
havent tingut un viatge molt feliç; 
suposo haureu rebut el telegrama en que 
vos ho notificava pera tranquilitat vostra. 
No puch venir fins que arribi el vapor de 
la Company ia que surf d'aqui el dia 1 
de Septembre y arriba á Barcelona el 5 
o el 6, no ho sé del ceri pero ja vos 
telegrafiaré desde Cadiz. 

»He tornai molt bó pero completament 
torrat pel sol, corn mai m'hi havia vist, 
sort que durant aquest temps ja'm 
blanquejaré una mica. 

»A Rio de Oro vaig rebre una caria 
vostra y una d'en Pepet, ademés de 
altres, y avui al arribar á Canarias he 
rebut la altra per la que veig que ja 
arriba aquí la escrita de Rio de Oro; à 
hores d'ara crech que també haureu 
rebut, las altres duas, una d'el las ab una 
fotografia meva dalt de un camell. No us 
conto rés de aquellas terras, per ferho 
després de paraula; aygua n'hi há pero 
no es gayre bona; porto molías pells de 
gacela, adornos de las moras y altras 
tonterías ademés de 5 caixas de pedrés 
y 2 barriIs ab ampollas d'aygua. 

»Ja us tornaré á escriure desde Cadiz 
el dia 3 de Septembre. 

»Molts recorts á tothom. 
«Vostre afm. fili y germá NORBERT 

Las Palmas, 20 Agost 1902.» 

Acaba donant compte del seu viatge 
de retorn: 

»Estimats Pares y germanas: vos 
escrich la present desde'I port de Cadiz, 
hont acabém d'arribar ab tota felicitat; 
demá desembarcaré y os enviaré un 
telegrama que suposo haureu ja rebut al 
llegir la present. Demá mateix marxarem 
cap a Alicant desde qual punt si puch 
vos telegrafiaré la hora mes o menos en 
que arribarém á Barcelona; si á Deu plau 
sembla que hi arribarém el dia 9 donchs 
aquest vapor en que vaig, el Villaverde, 
no camina gayre. Estich molt bó y molt 
content d'aquest viatge, sois sentó que 
s'haja allargat mes de lo que'm pensava 
i jo volia; ara ja vaig perdent el color 
negre de manera que'm pensó arribar en 
una forma presentable. Vos porto una 
caixa de plátanos, canya de sucre y 
dátils que no sé si arribarán perqué'Is 
que maduran me'ls menjo, una caixa 
d'ampollas de malvasia de Canarias que 
tampoch arribará sencera y duas águilas 
de pit molt hermosas, tot regalat; vaja ja 
ho veureu. Espero que'm vindreu a rebre 
al vapor pera ajudarme a dur tantas 
cosas, ó sino ho tiro tot á l'aygua, no 
vull anar tan carregat, semblarla que 
vinch d'America, no mes faltaría que 
portes un mico y un lloro encara que no 
parles. 

»A reveure dones. 
Vostre afm. fill í germá NORBERT 

Port de Cadiz, a bordo del Villaverde 8 
Sept. 1902.» 

Acabat l'estiu del 1902, devia tornar a 
Madrid, a continuar els estudis. Amb les 
notes que ara publica, el nom d'en Fónt 
i Sagué ja és reconegut, ádhuc 
internacionalment, com a geóleg 
destacat. 
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OPERACIO TANKENYA-83: PRIMERA 
ASCENSIÔ CATALANA DEL «COULOIR» 
DEL DIAMANT 

Del vent del Kilimanjaro al fang del Kenya 

És ja fose quan veiem el resplandor 
d'una lot al cim del Nelion. Ara sabem 
que ho han aconseguit, que han tingut 
éxit: en Pere ¡ en Josep acaben de fer la 
primera catalana del Couloir del Diamant, 
avui, 21 de juliol de 1983. I és ara, 
mentre comparteixo l'alegria deis meus 
companys a l'Austrian Hut, 4.790 m, 
quan pensó que ara fa uns dies, tot 
havia estat a punt d'anar-se'n en orris. 

Una furgoneta ens ha traslladat de 
Nairobi al Naru Moru River Lodge, punt 
de partida de la majoria de les 
operacions al massis del Mont Kenya. 
Amb rapidesa, fern els trades per 
contractar els portadors i el transport en 
jeep fins a la Met Station, que es el Hoc 
on cal comencar a caminar. Tot plegat ja 
ens sembla prou car, ates que pensem 
romandre a la muntanya vuit dies; som 
nou i hem de pagar uns 1.000 xilngs per 
cap, unes 12.000 pessetes. Anem ja una 
mica «mosques» amb aquests preus. 

L'endema, els jeeps apareixen per a 
recollir-nos. Tenim els sacs de soldat, els 
petates, preparats i les nostres motxilles 
a punt. Hem pesat mil vegades els sacs 
per comprovar que no passin dels 15 
quilograms que poden traginar els 
portadors. I arriba el nou xantatge 
L'encarregat dels portadors, que tambe 
es conductor d'un dels jeeps i conserge 
del Naru Moru River Lodge, ens diu que 
els portadors no poden carregar els sacs 
i que necessiten motxilles. La discussio 
puja de to. Oferim emprar les bagues 
per a fer tirants. No ho accepta. 
Finalment, la clau: si no tenim motxilles 
per als portadors, ens les pot llogar. Ens 
indignem. Per un instant, estem a punt 
d'engegar-ho tot a rodar. Hi ha crits, 
paraules malsonants... Finalment, el fet 
que ja haviem pagat els portadors i els 
jeeps per endavant, ens fa transigir: 
paguem unes 15.000 pessetes mes pel 

It inerari de circunvalado 

lloguer de 9 motxilles rónegues i 
estrafetes: de fet, és com si les 
paguéssim per noves. 

Els jeeps arriben fins a la Met Station 
(3.050 m). Llavors comenca la primera 
etapa. Set hores llargues per un 
desnivell d'uns mil metres, fins al 
Mackinder's Camp. El trajéete ens 
resulta doblement penós. D'una banda, 
la pluja no para de caure, de vegades 
amb molta intensitat i violencia. D'altra 
banda, un fang negre ens arriba al 
genolls, ens entra per dins els mitjons... 
L'esforc, pero, té una compensació: en 
arribar al Mackinder's Camp, s'obren els 
núvols i, per primera vegada, podem 

veure la cara sud del Mont Kenya i, al 
beli mig, el Couloir del Diamant, un dels 
nostres objectius. 

L'endemà no plou. El carni és bonic, 
entre lobèlies... Ens cansem de fer 
fotografies: les fotos que el dia anterior 
no poguérem fer. Al cap d'una hora i 
mitja de trajecte, arriba el moment de la 
separació: en Pere i en Josep s'enfilen 
cap a la base del Diamant, mentre que 
els altres set continuen el carni cap a 
l'Austrian Hut. És un moment 
especialment emotiu. 

Ben aviat, al paisatge esdevé feréstec 
i désolât...; pedres i més pedres, 
absència de vegetació... Anem veient 
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El carni cap al Kibo és, fins i tot. còmode Els portadorstraginenlinsa18quilògrams (Foto J Codina) 
com la muralla est del Kenya dibuixa 
ombres fantasmagoriques entre les 
boires. Quan assolim l'Austrian Hut, ens 
sentim contents de no haver de plantar 
les tendes en aquest indret lleig i ventât, 
totalment desprotegit. Just després del 
migdia, invariablement, plou. Avui, no 
n'es una excepció. Mentre prenem una 
sopa ben calentona, pensem en els 
nostres companys. Demà, 21 de juliol, és 
el dia decisiu. 

Nosaltres també sortim ben aviat. 
Sensé gaire esforç, assolim el cim de la 
Punta Lenana (4.985 m). El fred és viu, 
perô la vista des d'alli és magnífica. Fa 
sol. Un mar de núvols s'estén en totes 
direccions. Veiem davant nostre el 
muralló est del Nelion, i contemplem, alla 
al cim, com brilla la petita cabana 
metàllica que hi ha instal lada. Ens hem 
d'encordar per travessar la glacera 
Lewis, totalment esquerdada. Tampoc no 
ens costa un gran esforç de coronar la 
Punta Thompson (4.955 m), i la Punta 
Melbuish (4.880 m). I és des d'aquest 
darrer cim quan els veiem. 

Es troben molt mes amunt del que 
podíem suposar. Avancen lentament i 
acaben de situar-se sota mateix de la 
Headwall, és a dir, del mur de gel que 
constitueix la sortida directa d'en 
Chouinard. No hi ha gaire neu, i el gel 
s'endevina frágil i de mala qualitat. 
Veiem com s'inclinen a l'esquerra. És un 
pas de roca, molt difícil. Estem en 
tensió, perqué veiem que, superat 
aquest pas, no hi ha cap altra gran 
dificultat fins al cim. 

Lentament, al llarg d'una hora, que 

ens sembla inacabable, contemplem les 
sèves evolucions. Es nota que estan 
cansats. I quan, finalment, superen 
l'obstacle i enfilen una redreçada rampa 
de neu, cridem, cridem ben fort, fins que 
ens adonem que ens han sentit... 

De sobte, les boires envaeixen tôt 
l'escenari i els protagonistes 
desapareixen de la nostra vista. Estem 
contents perô inquiets, ja que el mal 
temps sembla que torna... La tarda, a 
l'Austrian Hut, es converteix en una 
espéra nerviosa. No ha plogut, perô el 
vent ha estât molt fort, les boires s'han 

mantingut i el fred ha tornat a ser viu. 
Cau la fosca... I, de sobte, un crit: 
«Mireu, hi ha Hum al Nelion!». D aquesta 
manera, senzillarnent, comprenem que 
ho han aconseguit. 

Cansats però contents 
«Quan veiem que responeu als nostres 

senyals /luminosos, som feliços... Aquí, 
dalt del Nelion, a 5.788 metres, no fa 
gaire fred. Hem arribat a mitja tarda, 
cap alla a les cine... Us vèiem al refugi, 
però vosaltres no ens podieu divisar. 
Així, ens hem posât a cuinar i, després, 

Sobta de veure la solitaria tigura del Kilimanjaro, isolada sobre la plana elevada (Foto: J Codina) 



Les lobèlies i el couloir del Diamant, dos signes 
d'identitat del Kènia (Foto M Freixas) L'ascensió a la Punta Lenana, des de l'Austnan Hut. és una passe¡ada agradable 

hem sopat. Estem morts, terriblement 
cansats, pero molt contents. Ara, 
després de sopar, som a fora, cridant i 
fent senyals amb la llanterna. Ben aviat 
ens ficarem dins el sac. 

Ens hi hem posât pels volts de les 3 
de la mat i nada. I, gairebé d'entrada, 
hem estât a punt d'abandonar. Just 
remuntant el pendent que ens ha portât 
a peu de canal, dos llargs de gel 
durissim i vertical quasi ens han vençut. 
Els martel Is rebotaven i les puntes dels 
grampons semblava que no 
mosseguessin el glaç. No téta gaire tred 
i aixô ens preocupava. L'esforç ha estât 
continuât. Hem pensât que, si 
superàvem aquest tros, fariem dm... Al 
capdavall, hem pogut fer-ho. 

No hem fet ni una sola assegurança a 
la roca. Al llarg dels 800 metres de 
desnivell que té el couloir, hem trobat 
neu i glaç de totes les qualitats. En 
general, les condicions no han estât 
gens bones. Aixf, la tensió ha estât tan 
intensa que ni tan sols hem pensât a 
menjar. No hem begut res fins que no 
hem arribat a la «Porta de les Boires», 
(Gate of the Mists), a 5.144 metres. 

Després dels 75 metres iniciáis, de 90 
graus d'inclinado, el couloir esdevé una 
rampa de 70-75 graus d'inclinado 
uniforme. Enguany no hi ha molta neu, 
de manera que no les hem tingut totes. 
Tan aviat la neu queia com el glaç 
esdeven la nègre. El gel de la Head wall 
de la sort ida directa d'en Chouinard no 
ens ha ofert cap garantía, de manera 
que hem decidit de fer la via original, 
per I'esquerra. El pas de roca que hi 
havia ens ha costat molt: gairebé una • 
hora hem estât per a superar-lo i, en 
aquells instants, la tensió ha arribat al 
grau màxim. Metre a metre, pas rera 
pas, ens hem enlairat i, finalment, tots 
dos hem pogut jeure sobre la neu de la 

rampa superior. És en aquell moment 
quan us hem sentit. Us hem pogut 
divisar, alla a la Punta Melbuish, i el fet 
de veure'ns vigilats ens ha donat 
seguretat i companyia. Ha estât molt 
bonic. El tros final ha estât pesât... No 
hi havia cap dificultat fins a la «Cova de 
gel», (la Ice Cave), però, mes amunt, la 
neu queia: tot queia, de manera que els 
darrers llargs han estât curulls de tensió. 
Ara, una vegada dalt del Nelion, ens 
sentim cansats, tan cansats que amb 
prou feines hem gaudit del capvespre. 
Demà baixarem, per la ruta normal de 
baixada, la Mackinder's Route...» 

Catorze rappels seran necessaris pel 
descens. Catorze rappels mullats i 
entumits, atès que la pluja, que avui 
s'ha abstingut de fer la seva aparició, 
demà tornarà a visitar-nos i ja no ens 
deixarà. Al cap de 48 hores, podrem 
abraçar-nos tots al Kami Hut (4.439 m). 
El mal temps, persistent, frustrare 
qualsevol altre intent... Pluja, pedra, 
neu... fan impossible d'intentar la via 
Firmin, que ens hauria conduit al Batian 
(5.199 m), el punt culminant de .tot 
aquest massis. Aixi que, resignats, 
acabarem de fer-hi la volta. Podrem 
contemplar tots els angles del massis 
del Mont Kenya. Plou i fa sol, cel blau, 
nûvols que el tapen... I arribarem a la 
Met Station, ja de baixada, tots ben 
bruts de fang negre. 

El Kilimanjaro lluminós 
El primer dia del mes de juliol haviem 

arribat a l'aéroport d'Arusha, a Tanzania. 
Ben aviat ens trobàrem instai lats en el 
jardi del Marangu Hotel, un dels punts 
de partida habituais per a l'ascensió al 
Kilimanjaro, el punt culminant del 
continent negre. Amb un marcat aire 
colonial, el Marangu Hotel rutila sota les 

directrius d'una venerable dama de 
cabells grisos i d'origen alemany, 
descendent dels antics dominadors del 
territori. Amb ella férem els tractes del 
transport fins a l'entrada del Parc 
Nacional del Kilimanjaro i de la 
contractació dels portadors. Tot plegat 
ens resulta força economie, gracies al 
mercat negre, és dar; haguérem de 
pagar uns 1.150 xilngs per cap, 12.600 
pessetes al canvi oficial, però només 
4.600 pessetes si fèiem el promig de la 
quantitat que haviem canviat oficialment 
amb la que haviem canviat al mercat negre. 

El temps era ennuvolat quan 
abandonàrem el jeep. Pagàrem les taxes 
d'entrada al Parc Natural i començàrem 
a caminar. Hi havia humitat per tot 
arreu. La vegetació, a la part baixa del 
Parc, era exhuberant. Ens havien avisât 
que trobariem força fang, però no fou 
aixi. Aquesta primera etapa ens condui 
al Mandara Hut (2.770 m). Aquest és el 
primer dels très refugis que hi ha a la 
via normal del Kilimanjaro. Cal dir que, 
malgrat l'escassa fradicio muntanyenca 
de Tanzania, el fet és que l'ascensió al 
Kilimanjaro esdevé un trajecte fins i tot 
còmode, a causa de la xarxa de refugis 
que hi ha al massis. Els très que hi ha a 
la ruta normal son considérablement 
confortables, sobretot els dos inferiors, 
Mandara i Horombo. El tercer, el Kibo 
Hut, resulta excessivament fred. 

El Mandara Hut consisteix en una 
agrupació de cabanes, la principal de les 
quais és destinada als muntanyencs, 
mentre que les altres son emprades pels 
portadors. L'Emmanuel, l'encarregat de 
la nostra colla de portadors, ens explicà 
que tota la xarxa havia estât inaugurada 
anys abans per Julius Nyerere, encara 
ara president de Tanzania. Els portadors 
que dûiem eren jovenets la major part; 
traginaven els petates al cap, i el pes 
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màxim que transportaven era de 18 
quilògrams. Vam trobar en ells un 
esperit de collaboració, totalment 
diferent al que, setmanes mes tard, 
ensopegàrem al Mont Kenya. 

El trajéete del segon dia, del Mandara 
Hut a I'Horombo Hut (3780 m) marca un 
canvi important en la vegetació. A 
mesura que anàvem pujant, el verd 
anava minvant. Començàrem a veure les 
primeres lobèlies, aquests arbustos 
exotics que son les plantes 
caractéristiques de les muntanyes 
d'aquesta zona, sobretot del Mont 
Kenya. 

Just abans d'arribar a I'Horombo Hut, 
ja és possible albirar el cim del Kibo i, 
també, les torturades crestes del 
Mawenzi. Normalment, l'ascensió al 
Kilimanjaro i el posterior descens es fa 
en cinc dies. Nosaltres ho férem en sis, 
atès que a la colla hi havia gent no molt 
avesada a la muntanya i que, després, 
no ens acompanyà al Mont Kenya. 
Aquest dia de mes el vam destinar a fer 
una mica d'aclimatació des de I'Horombo 
Hut. Vam pujar en direcció al Mawenzi 
fins a gairebé 4.400 m, en una punta 
sense nom que batejàrem com Bandana 
Peak. 

Immediatament d'abandonat I'Horombo 
Hut, s'entra a l'enorme pia que hi ha 
entre el Mawenzi i el Kibo, a 4.000 
metres d'altura. Superficie desolada i 
totalment ventada, que ofereix la 
possibilitat de realitzar unes excel lents 
fotografíes d'ambdues muntanyes. A 
mesura que es guanya aleada, la 
respiració es feia pesada. Jo em sentía 
còmode i m'agradava sentir el gust del 
Labisan sobre els meus llavis, com si 
trobés un veli amie. 

L'etapa entre I'Horombo Hut i el Kibo 
Hut (4.700 m) dura entre cinc i sis hores, 
la mateixa durada que les anteriors. 
L'arribada al Kibo Hut és una mica 
decebedora. La construcció no és de 
fusta, com les anteriors, sino de pedra; i 
l'interior és fred i desmanegat. 
Immediatament ens posàrem a cuinar i 
férem un àpat copiós. Calgué anar a 
dormir aviat; però, abans, encara fou 
possible de fotografiar el capvespre i el 
perfil del Mawenzi, que es divisava 
perfectament des d'aquell indret. 

La pujada al punt culminant d'Africa 
és monòtona. Se surt aviat del refugi, a 
les dues o a quarts de tres. L'initerari és 
perfectament marcat. Cal ascendir 
lentament, sense pressa. Al cap d'un 
pareli d'hores, comença la tartera, de 
pedra menuda i terra que cau. Horn puja 
tot fent diagonals, se suporta el fred de 
l'albada -que es veu meravellosa- i, al 
cap de 5 o 6 hores d'haver abandonat el 
refugi, s'assoleix la Gillman's Point 
(5.670 m). Des d'aquest punt estant és 
possible contemplar l'enorme cráter del 
Kibo, nevat per dins i per fora. La vista 
també és meravellosa en direcció al 

La neu. no gens bona. impedi de Iruir plenament l'ascensiô al Diamant (Fotos P Rodés i J Pèiezj 

Mawenzi, a llevant. Però aquest no és el 
punt mes alt de l'Africa. Aixl que, al cap 
d'una horeta llarga, arribàrem a l'Uhuru 
Peak (5.895 m). El trajecte entre ambdós 
punts voreja el cràter, travessa 
impresionants masses de gel i séracs 
énormes...: és un trajecte gratificant, que 
s'ho val. 

El descens es fa pel mateix itinerari, 
amb la salvetat que, el mateix dia en 
que es fa el cim, ja es dorm a 
l'Horombo Hut i, a migdia de l'endemà, 
s'arriba a la porta del Parc. Una bona 
dutxa i un bon àpat ens esperen. 

De fet, entre el Kilimanjaro i el Mont 
Kenya, nosaltres férem també un safari 
fotografié per diversos pares naturals de 
Tanzania. Fou una bona manera de 

combinar el turisme amb la muntanya. 
Ara, aixó sí: qui vulgui fer aquesta mena 
de safaris, que oblidi els preus oficiáis, 
que son arruinadors; cal anar a 
particulars i emprar el mercat negre. Si 
mes no, aixó és el que férem nosaltres. 

La nostra estada per aquelles 
contrades acaba amb uns dies 
plenaments relaxants a la costa kenyata 
de l'indie: mar blau, sorra blanca i coralls 
de tots els colors. 

L'Operació Tankenya-83 es realitzà 
entre el 30 de juny i el 31 de juliol de 
1983. Els components foren: Josep 
Pérez, Pere Rodés, Montse Freixas, 
Carme Font, Mercè Solans, Trini 
Torrents, Eduard Aguirre (Club 
Excursionista de Gracia), i Jaume Rovira 
i Jaume Codina (Centre Excursionista de 
Catalunya). 

16 MUNTANYA 



TRAVESSA 
MONT PERDUT 
MIDI D'OSSAU 

Remenant uns mapes del Pirineu, una 
vegada mes em crida l'atenció el nom 
del Midi d'Ossau. Aqüestes lletres 
m'evoquen una silueta esvelta, entrevista 
a la llunyania en diverses ocasions des 
del Vinhamala, en un matí de 
transparencia infinita, o la silueta 
majestuosa, vista l'hivern des de 
Formigal: és la imatge sempre somiada 
d'un cim ideal i, una vegada mes, el 
meu cor s'accelera amb la idea de 
poder fer-ne l'ascensió. Continuo amb la 
meva excursió imaginaria i m'aturo en un 
altre nom: el Mont Perdut. Fa temps que 
tinc el desig de conéixer-ne la mítica 

Joan Canals i Font 
Jordi Matías i Riu 

glacera de la cara Nord. I, de cop, una 
idea em comença a giravoltar: per què 
no fer realitat aquests dos projectes 
d'una sola vegada, tot començant a 
Pineta, i anar a cercar el Midi d'Ossau 
bo i travessant colis, valls i cims? 

Som ja a les portes de l'estiu. La idea 
d'en Joan m'ha engrescat ràpidament. 
Es tracta de fer un cim no gaire conegut 
ni tractât a MUNTANYA, el Midi d'Ossau, 
però fent Paproximació des de la vali de 
Pineta, a través d'una zona del Pirineu 
ampia i diversa, amb grans atractius (per 
la seva visió de conjunt), amb un grapat 

de cims de mes de tres mil metres, amb 
ascensions secundáries a cims com el 
del Perdut, Vinhamala, Balaitós, sense 
desviarse gaire de l'itinerari principal. 
Pensem fer estapes de 6-8 hores, i 
tenim en compte el bon equipament de 
refugis en aquesta zona. 

1.« ETAPA.- Parador de Pineta 
(1.275 m ) - Baleó de Pineta (2.632 m ) -
Coll del Cilindre (3.100 m ) - Mont Perdut 
(3.535 m ) - Refugi Góriz (2.160 m). 
Desnivell de pujada = 2.078 m. Desnivell de 
baixada - 1.193 m. Horari - 8 hores. 

El día 22 de juliol som a Bielsa, pero 
el temps no ens afavoreix: hem acabat 
per pescar una tormenta, i aixó ens 
impedeix dañar a bivaquejar el Parador 
de Pineta, com voliem. Decidim de 
passar la nit al poblé. Finalment, hem 
trobat lloc en una casa particular. Demá 
sortirem a dos quarts de sis. Dormim 
poc i ens despertem abans de sonar el 
despertador. És negra nit i el temps s'ha 
asserenat. Ens carreguem les motxilles i 
comencem a caminar. 

Parlem un instant amb el vigilant del 
Parador, que ens indica l'inici del camí. 
Els aiguats de novembre passat han 
malmés un xic la sendera, pero 
rápidament ens situem per sobre el 
bosc, on el camí es fa ciar i inicia les 
ziga-zagues cap al mirador de Pineta. 

Bretxa de Roland. A ¡'esquerra, la Falsa Bretxa amb el Dit. (Foto: J. Matías Riu.) 
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Quilome-trys reccxryguls 

Mes de dos mil metres de desnivell ens 
esperen. Aquesta jornada inicial será 
potser la mes dura; i les motxilles, al 
complet, tan sentir el seu pes. 

Lentament, anem guanyant aleada a 
través de pendents herbosos i redrecats 
pedregams, i la valí de Pineta s'obre a la 
nostra vista, amb noves visions de 
parets i carenes calcáries. Tot sovint 
travessem torrents que ens conviden a 
refrescar-nos. En Jordi puja a un ritme 
molt viu; jo comenco a notar l'esforg, i 
m'aturo una estona a fer una ganyipada. 
Després, continuo i, fent un llarg 
flanqueig per una ampia cornisa, em 
situó al mirador de Pineta. 

Davant meu apareix el glaciar nord del 
Mont Perdut amb les seves 
impressionants barreres de séracs i 
parets rocalloses. Es fa tard i hem de 
continuar. El dia s'está tapant. 

Iniciem un semicercle per les pales de 
neu, que ens situará a l'extrem dret de 
la glacera. Passem la fácil rimaia que 
ens separa de la roca, i, per l'esquerra 
de la xemeneia, grimpem rápidament fins 
a sortir en una inclinada pala, el 
flanqueig de la qual requerirá mes 
atenció. 

Un cop superat aquest obstacle, la 
traga es dirigeix, ja mes suau, cap al coll 
del Cilindre. 

De cop, el silenci es trenca per una 

ona eixordadora i observem, amb 
admiració, una espectacular caiguda de 
glac al centre de la cascada de séracs. 

Fem eis últims metres que ens 
separen del coli. La intenció era de 
continuar per la carena cap el Dit i 
d'arribar directament al cim. Pero l'hora 
que és i el vent que bufa ens en fan 
dubtar. Finalment, ens decidim a 
arribar-hi per la via normal. 

La visibilitat hi és nulla, i baixem 
rápidament a recollir el material. No hi ha 
temps d'arribar a Serradets, com havíem 
planejat, i fem cap decididament a 
Góriz. 

2. a ETAPA.- Ref. Góriz (2.160 m ) -
Coll de Miliaris (2.467 m ) - Srefxa de 
Roland (2.804 m ) - Ref. Serradets 
(2.587)- Port de Bujaruelo (2.257 m ) - Coli 
des Especiares (2.313 m ) - Pie de 
Saint-André (2.608 m ) - Ref. 
Sausse-Dessus/Ref. Lourdes (1.929 m). 
Desnivell de pujada 
- 995 m. Desnivell de baixada = 896 m. 
Horari = 8,15 hores. 

Ben d'hora sortim peí camí que mena 
a la bretxa de Roland, amb una suau 
pujada cap el coli de Miliaris. Ens crida 
l'atenció un curs d'aigua que va a 
contracorrent. Després, veiem que és 
així perqué es precipita en una de les 
esquerdes que formen el sistema 
hidrográfic d'aquest massís calcari. A la 

nostra dreta divisem el cim del Case, 
il luminat pels primers raigs de sol, els 
quals ens atraparan de pie en arribar al 
coll del «Descargador». Des d'aquest 
punt, ja veiem la silueta inconfusible de 
la Bretxa de Roland i tota la muralla 
rocallosa que ve després, amb el Taillon 
i el Gabietou. 

El camí es fa mes dificultes; salvem 
tarteres i blocs despresos, deixem 
enrera l'entrada a la cova de Casteret, i 
trobem un cable a la paret que ens 
ajudará a superar un pas compromés, 
just a sota els penya-segats que es 
desprenen del cim del Case. 

Finalment, ja som a la bretxa. Iniciem 
el descens cap al refugi de Serradets, 
que ja veiem a sota nostra, com també 
veiem les parets i les grades del 
Marboré, difuminades per una lleugera 
calitja. 

Al refugi, trobem una animada multitud 
d'escaladors i, sobretot, de turistes que, 
aprofitant la proximitat de la pista de 
peatge que permet ais cotxes 
d'atansar-se fins al coll de Bujaruelo, en 
mitja hora de camí poden arribar en 
aquest estratégic refugi. 

Nosaltres farem un alto per tal de 
discutir la jugada. El millor seria de 
continuar i fer nit a Bayssellance i teñir 
ben aprop l'ascensió al Vinhamala. Pero 
estem cansats i, per quedar-nos aquí, 
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Ftefugi Wallon Arribada de la caravana d'aprovisionament (Fqto J Matías Rìu) 

encara és d'hora. Decidim de continuar, 
sabent que trobarem pel carni dos 
refugis lliures on passar la nit, si no 
aconseguim arribar al Bayssellance. 

Aquesta sera la tirada mes 
desagradable de la travessa. En Veron 
parla d'un recorregut que passa pel pic 
de Saint-André, que després veurem que 
és una gran marrada, innecessària. 
Creiem més intéressant i descansat 
d'aprofitar la pista i agafar les dreceres 
que hi trobem, fins a l'estació d'esqui de 
Gavarnie. A les Especières, a la cota 
1.900 aproximadament, caldria girar cap 
al N-NO, per salvar la carena que es 
desprèn del pic de les Ligades, i a partir 
dal l i anar pel sender senyalitzat GR. 10. 

Nosaltres vam saltar aquesta carena 
molt més al sud, tot superant un fort 
desnivell, i fins que no vam arribar a la 
carena no vam trobar un corriol que 
anava per la cresta, amb algun tram ben 
penjat que ens obliga a posar-hi atenció. 
Un llarg descens ens porta finalment al 
tons de la vali de Sausse-Dessu, on hi 
ha la cabana que ja vèiem una bona 
estona abans. En entrar-hi, oh 
desillusiól, tot era pie de fems. 
Continuàrem la marxa i, en tres quarts 
d'hora més, ens vam situar a la cabana 
de Lourdes. 

Aquesta ja és altra cosa: neta, amb 
llar de foc i lliteres, i en un Hoc ben 
acollidor. Esten animais. El sopar, escás 
i a base d'un puré de patates i de 
ganyips, ens sembla d'aliò més bo. 

3." ETAPA.- Ref. Lourdes (1.929 m ) -
Refugi Bayssellance (2.657 m ) -
Hourquette d'Ossoue (2.734 m ) - Petit 
Vinhamala (3.032 m ) - Refugi des 
Oulettes de Gaube (2.151 m). Desnivell 
de pujada = 1.103 m. Desnivell de 
baixada = 881 m. Horari = 6 hores. 

Ens despertem a les cinc del matí, 

amb trons i llampecs. Fins gairebé les 
set, no para de ploure; finalment, sortim 
sensé gaire convenciment. Ràpidament, 
ja som al fons de la valí. Aquí comença 
una dura pujada fins el massís deis 
Vinhamala, que tenim quasi a sobre 
nostre. Travessem una zona 
d'aiguamolls, tirant peí dret per guanyar 
temps; pero es veu que avui no és el 
nostre dia: en Joan té la mala sort de 
relliscar i caure dintre l'aigua, amb el 
lógic i consegüent mal humor i pérdua 
de temps. 

La Marga i suau valí d'Ossoue s'acaba 
ara, bruscament, i el caml s'enlaira molt 
decidit. Es tracta d'un sender ben 
tressât, ja que és una de les dues 
aproximacions per assolir els Vinhamala. 
Guanyant aleada, ens situem sota de la 
glacera del Vinhamala gran. Arribats a la 
llengua del glaciar, el caml bifurca: cap 
a la dreta, arribaríem en mitja hora al 
refugi de Bayssellance; i a l'esquerra, 
flanquejant per sota les esquerdes de 
gel, seguiríem la via normal de la Pique 
Longue. Nosaltres fem cap el refugi, 
perqué hem exhaurit les provisions, i el 
temps, molt ventos i fred, tampoc no 
convida a prosseguir. 

El refugi de Bayssellance ha estât molt 
reformat i s'ha convertit en un xalet ben 
acollidor. Es tracta, segons vam llegir, 
del refugi més ben ates de l'ait Pirineu. 

Ens refem ràpidament, amb un bon 
tec i, ja més optimistes, decidim de 
continuar i fer el Petit Vinhamala, des 
del coll de l'Hourquette d'Ossoue, amb 
un desnivell de 300 m, per corriols ben 
marcats i per la fácil carena. En total, és 
mitja hora que bé val l'esforç, peí 
panorama amb el Gran Vinhamala en 
primer terme i la seva glacera, una de 
les més grans del Pirineu, a sota nostre. 
Cap a ponent, veiem la silueta del Midi 

d'Ossau, la nostra fita, i l'altiu Balaitós; i 
per llevant el Case i el Cilindre. 

Iniciem el descens per la valí de 
Gaube, per un carni que té com a 
máxim interés les magnifiques 
perspectives sobre la cara nord del 
massís deis Vinhamala. A cada giravolt, 
la visió és diferent. El dia, gris, no ta 
ressaltar massa els relleus, però les 
nostres cámeres no paren de treballar 
El carni fa ampies llacades, fins arribar al 
refugi de les Oulettes de Gaube. 
L'habitació on dormim té grans finestrals, 
orientats al nord. Tenim una de les 
vistes més espectaculars del Pirineu. 

4.« ETAPA. 
Ref. des Oulettes de Gaube (2.151 m ) -
Coll des Mulets (2.591 m ) - Coll d'Aratille 
(2.528 m) - Refugi Wallon (1.865 m). 
Desnivell de pujada = 440 m. Desnivell 
de baixada = 726 m. Horari - 3,30 
hores 

Aquesta és la que denominem 
«jornada de descans», amb un trajéete 
curt, sense grans perspectives. Sortim a 
mig matí, després d'haver contemplat 
per enésima vegada el couloir de 
Gaube. Caminem tranquils, enmig 
d'aquest mare tan agradable, amb la 
idea d'arribar al refugi Wallon Petita 
parada al coll dels Mulets. 

Quan ja iniciem el descens, quelcom 
crida l'atenció del meu company. S'ajup 
i, oh sorpresa!: un rellotge Omega, d'or. 
Continuem el nostre carni tot fent un 
ampie flanqueig que ens portará al coli 
d'Aratille, salvant un petit resalí. De cop, 
veiem algú que puja en direcció . 
contrària, amb un piolet a la má i sense 
motxilla. Hi reconeixem el francés solitari 
que havia sopat amb nosaltres al refugi 
des Oulettes. Potser siguí lamo del 
rellotge. Efectívament: l'home bota 
d'alegria, i ens promet un gran aperitíu 
en arribar al refugi. 

Contents d'haver fet aquesta trobada, 
continuem el nostre carni, trascollem ¡ 
entrem a la valí de Marcadau. Davant 
nostre hi ha el Нас d'Aratille, de gran 
bellesa, en una vail emmarcada pels 
cims d'Aratille, Cámbales, Gran Fatxa, 
etc. 

A mesura que anem descendint, la 
grisor i la duresa del granit va essent 
substituida pel verd dels pins i els prats, 
i els rierols que ens conviden a 
banyar-nos-hi. 

El refugi Wallon és un xalet-hotel un 
xic antic, però molt ben conservat. Al 
seu costat hi ha un altre edifici (que és 
la part lliure) on nosaltres passarem la 
nít. Els guardes són uns excel lents 
cuiners, i la situació del refugi, com a 
base d'ascensions als cims veins, és 
ideal. 

Ens hi trobem, però, amb un 
problema: no ens volen vendré el menjar 
que necessitem per a poder continuar la 
nostra travessa. El nostre nou amie 
francés (qui, per cert, està fent la 
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travessia en solitari del Pirineu, des de 
Banyuls) ens treurà del cas, en oferir-nos 
desinteresadament una part dels seus 
queviures liofilitzats. Encara tenim temps 
de ter petar la xerrada i d'explicar les 
nostres peripècies, abans que ell 
continui la seva ruta. Fins aviat, amie! 

5. a ETAPA.- Réf. Wallon (1.865 m ) -
Coll de Cámbales (2.706 m ) - Port de la 
Peyre-Saint-Martin (2.160 m ) - Réf. 
Piedrafita (Allons XIII) (2.081 m). Desnivell 
de pujada = 841 m. Desnivell de baixada 
- 625 m. Horari = 6 hores. 

Ens aixequem a les set i esmorzem 
ràpidament. El cel és tapât i els núvols 
amenacen pluja. El carni al port de 
Cámbales és molt ben senyalitzat, ja 
que el refugi que deixem és una cruilla 
de camins que van cap a Pont 
d'Espagne, a Cámbales, al coli de la 
Fatxa, al coli de Marcadau i al coli 
d'Aratille. 

A la cota 2.424 m trobem els llacs de 
Cámbales. Un misterios helicopter fa 
dues voltes sobre nostre abans de 
desaparèixer. Comencem a trepitjar neu. 
Travessem diagonalment una llarga pala 
nevada i arribem per fi al coll, que 
queda molt penjat i és un excel lent 
mirador sobre el Balaitós, amb la 
impressionant glacera nord о de les 
Neus. 

El descens és entre tarteres i grans 
blocs, amb alguna pala de neu bastant 
dreta. Per assolir el Balaitós, del coll 
estant es pot agafar per la vessant nord, 
des del refugi Ledormeur, o bé entrar a 
la vali de Piedrafita i, des del Нас 
Respumoso, pujar per la vessant 
aragonesa. Nosaltres triarem aquesta 
última possibilitat, en veure la 
inestabilitat del temps. En poca estona 
ens trobem al coli de la 
Peyre-Saint-Martin, a 2.295 m: és 
pràcticament pia. Una mica més avail, 
s'ajunta al nostre el carni, que ve del 
coli de la Fatxa, i és l'itinerari més 
directe per anar del refugi Wallon al de 
Piedrafita. Aquesta vali, d'un gran 
encant, és presidida pel Пас del 
Respumoso, un deis més grans del 
Pirineu des que ha estât convertit en 
pantà. Cal dir, una vegada més, que 
l'abandonament de les construccions i 
obres de ciment i ferro a mig destruir 
fan malbé tot aquest paisatge El refugi, 
de carácter lliure, situât damunt un turó, 
i amb bona vista, es troba en un estât 
deplorable, brut i sordid: però no tenim 
cap altra solució que la de 
quedar-nos-hi. Hi trobem dos companys 
de Rubi, que van sortir d'lrún fa tres 
setmanes i que esperen arribar a veure 
el Mediterrani amb tres setmanes més.) 

6." ETAPA.= Ref. Piedrafita 
(2.081 m)- Balaitós (3.144 m ) - Llacs 
d'Arriel (2.250 m) -
Coll de Palas (2.577 m ) -
Refugi Arremoulit (2.305 m). Desnivell de 
pujada = 1.330 m. Desnivell de baixada 

Estany de Respumoso i Relugi Ptedratita (Foto: J. Matías Riu) 

Bretxa Latour. amb. a la dreta. l'esperò caracteristic équipât de clavilles (Foto J Canals) 
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= 1.106 m. Horari = 6,30 hores. 
Aquesta nit ha caigut una bona 

tamborinada. A l'hora de sortir, perô, no 
plou. Ens dirigim cap el barranc del 
Respumoso. Alli mateix veiem les obres 
d'un nou refugi que hi estan construint: 
ara és, només, un esquelet metàlic. Ens 
alegra de pensar que, ben aviat, 
disposarem d'un refugi guardat en 
aquest sector Pensem que, si mes no, 
podia haver estât bastit en una zona 
una mica mes assolellada. 

Trobem alguns pedrons i començem a 
remuntar el barranc. El dia es va 
aclarint. Aviat veiem la cresta dels 
Diables, just quan, darrera d'ella, 
comença a sorgir el sol. Davant nostre 
tenim la cresta de Costerillou. Per un 
extens pendent de neu, pugem en 
direcciô est, cap a la bretxa La Tour. La 
pala es va redreçant i estrenyent, fins a 
una estreta cornisa que queda retallada 
per una fonda rimaia. Ens calcem els 
grampons fins a la base de la bretxa: 
trobem un espero rocallôs bastant dret, 
que cal superar ajudats per unes 
clavilles de ferro. 

Continuem la grimpada, encordats 
perô sensé altres problèmes que una 
roca sortida, una mica a contrapeu perô 
amb bones preses. Som a dalt de la 
carena i passem a la vessant oest, per 
uns pendents de neu penjats sobre la 
glacera de la Frondella, fins a uns 
estreps de blocs que es desprenen del 
cim. Salvat aixô, la carena s'aixampla, 
fins a l'ample cim, un mirador de primer 
ordre, en dies clars. 

El Balaitôs constitueix una piràmide, 
de la quai es desprenen cinc afilades 
arestes. Mirant enrera, distingim el 
Vinhamala, d'on venim, que ara sembla 
tan llunyà. Davant nostre, la silueta 
inconfusible del Midi d'Ossau. Les valls 
estan cobertes per una fina calitja. Som 
sols al cim, i la joia és compléta! 

Perô el temps passa ràpidament, i 
hem de continuar. Pensem fer el 
descens directament cap a l'oest, pels 
estanys d'Arriel, per l'anomenada Gran 
Diagonal. Aquestes ultimes jornades 
seran les mes reconfortants de la 
travessa, perquè, a partir de Cambalés, 
per a mi, son contrades que trepitjo per 
primer cop. 

Baixem per la canal amb moites 
precaucions, ja que és dreta i amb blocs 
força inestables. El pas queda molt 
penjat i en dubtem: l'itinerari no es veu 
massa clar. Per sort, a uns 100 mètres 
per sota nostre hi ha un muntanyenc 
que grimpa tôt sol. Amb signes i crits li 
preguntem pel cami de descens. No 
sabem si no ens sent o no ens entén; el 
cert és que no ens fa gaire cas. 
Remuntem uns mètres: no fos que ens 
haguéssim confôs de canal. Perô no en 
trobem cap altra de practicable. Tornem 
a baixar pel mateix Hoc, i, ara si, trobem 
un pedrô sobre d'una cresta que es 

precipita cap a la terrassa inferior. 
Travessem la canal per una cornisa de 
neu, i desgrimpem el tram més vertical 
Continuem per una inclinada franja fins a 
trobar la terrassa, que identifiquem com 
l'inici de la Gran Diagonal. 

A partir d'aquí, el cami no ofereix cap 
dificultat especial. Aviat arribem a 
l'anomenat abric A Michaud, sota un 
gran bloc de pedra que forma una 
bauma natural; s'hi ha construit una 
facana de pedrés i ofereix un bon 
aixopluc per a unes 6 persones. 
Continuem el descens per sota de la 
giacerà de la Frondella. Entrem a la vali 
d'Arriel; haurem de fer un gran flanqueig 
per a situar-nos a sota del coli de Palàs, 
que veiem davant nostre. 

Aquesta vali és una tartera immensa, 
de molt mal caminar, sense cap traga de 
cami. L'últim tros, fins al coli, se'ns fa 

molt feixuc pel cansanci que 
arroseguem. Al coli ens trobem amb el 
muntanyenc que haviem vist al Balaitôs, 
i que sembla no fer-nos massa cas. Ara 
tot queda clar: es tracta d'un xicot 
escocés i, evidentment, no ens podia 
entendre, perquè només parlava l'anglès. 
Ens anima, en dir-nos que només hi ha 
dos quarts d'hora fins al refugi. 

7. ' ETAPA.- Réf. Arremoulit 
(2.305 m ) - Pas d'Orteig (2.390 m ) -
Ref. Pombie (2.031 m). Desnivell de 
pujada = 724 m. Desnivell de 
baixada = 998 m. 
Horari = 4,30 hores. 

El refugi Arremoulit és petit, però 
resulta acollidor. És situât al davant 
mateix del Ilac d'aquest mateix nom, al 
centre d'un petit cercle, format pels cims 
d'Arremoulit, Palàs i Arriel, que s'obre 
cap al sud, amb el Ilac d'Artruste. 

Aquell dia era pie amb un grup 
d'anglesos, a més del nostre amie 
escocés (de ñas pelât i cara vermella). A 
l'hora de sopar compartírem la taula amb 

un grup de francesos que feien un 
curset d'escalada. Com a tot arreu, van 
quedar molt parats per la fam que 
portavem: realment, deixavem ben nets 
tots els plats. 

Hem dormit molt be, i sortim a dos 
quarts de vuit. Ens havien recomanat 
d'anar fins al coll d'Arrious, per un 
flanqueig directe que ens evitaria de 
baixar fins a lestany d'Artrouste i, d'alla, 
tornar a pujar al coll. Iniciem aquesta 
ruta. Al principi, es un facil cami de 
randonneurs, pero de sobte s'estreny i 
es converteix en una estreta cornisa, 
completament penjada sobre el buit. Es 
el Hoc conegut com «Pas d'Orteig». Es 
una desagradable sorpresa que ens fa 
dubtar un moment; pero, en veure mes 
decidit el meu company, m'obligo a tirar 
endavant. 

Per a mi ha estat el pas mes perillos 

de tota la travessa. El dia s'aclareix i, 
just per sobre el coll, divisem la imatge 
del Midi, ara ja molt més a prop. Només 
la vail de Soques ens en separa. 

Caminem decidits cap en aquest 
poble, que ja es veu just al tons de la 
vail; travessem un bosc de faigs que a 
penes si deixa penetrar els raigs del sol, 
i pensem en la nostra fita que ja tenim 
ben a I'abast. Travessem la carretera i 
ens enfilem per l'altra vessant de la vail. 
És el primer dia que suem de valent, ja 
que cau un sol de justicia. El carni 
continua pel bosc, el qual ofereix una 
ombra que agrai'm. La perspectiva del 
Midi va canviant. Ara, de més a prop, 
perd una gran part de la seva figura 
esvelta, i veiem el refugi de Pombie, a 
fabric de la seva cara sud-est, i el carni 
que hi arriba fent marrades per evitar la 
impressionant tartera que ocupa el fons 
de tota la valí. 

Nosaltres vam pensar que seria millor 
anar pel dret, i al cap de poca estona 
ens vam veure enmig d'un formidable 

Pic de Balaitós. Ratltant-li la cara, es distingeix la Gran Diagonal. A la dreta. glacera de la Frondella i 
Bretxa Latour des de la vessant oest (Foto J Canals) 

MUNTANYA 2 1 



caos de roques de gran volum, que ens 
obligaren a grimpar i desgrimpar 
contínuament. Perdérem unes dues 
hores per tal de sortir d'aquell laberint. 

Arribats per fi al refugi, descansàrem 
la resta del dia, tot remullant-nos i 
prenent el sol en un estany a la vora 
mateix del refugi. Demà, si tot anava bé, 
assoliríem per fi el Midi d'Ossau. 

8. a ETAPA.- Réf. Pombie (2.031 m ) -
Coll de Suzon (2.127 m ) - Midi d'Ossau 
(2.884 m ) - Coli de Suzon - Ref. Pombie 
- Parking (cabana Araille) (1.709 m ) -
Coll de Portalet (1.794 m ) - Formigal 
(1.550 m). Desnivell de pujada = 
1.036 m. Desnivell de baixada = 
1.517 m. Horari = 6,30 hores. 

Hem tingut molta calor durant la nit. 
Avui torna a bufar el vent. Sortim pel 
carni, que mena al coll de Suzon, a 
través de la part alta de la tartera. 

Un cop superada, fern alguns 
flanqueigs i grimpades, sempre amunt, i 
arribem a la tercera xemeneia. Es tracta 
més aviat d'una canal de molt bon pujar, 
amb bones preses i bastant ampia. 

Al capdamunt hi trobem un indicador 
metal lie amb una fletxa que indica la 
direcció de baixada, ja que, en el cas de 
boira, pot ser problematic trobar l'inici 
del carni de descens. Ara, travessem 
una mena de tartera penjada, tot seguint 
les traces de carni, fins a un collet que 
s'aboca als penya-segats de 
l'enforcadura. Finalment, superem uns 
blocs i arribem a la Pointe de France; 
des d'aqui, bo i tent cent metres per 
una cresta aèrea, arribem a dalt del cim 

L'alegria ens omple molt més que els 
quatre ganyips que ens resten. La 
panoràmica des del cim és 
extraordinària. Veiem tots els cims i colls 

Resum: 
Dies de marxa: vuit 

Desnivell de pujades: 8.606 m. 
Desnivell de baixades: 7.875 m. 

Cims assolits: 
Mont Perdut [cara nord] (3.355 m). 

Petit Vinhamala (3.032 m). 
Balaitos (3.144 m). 
Midi d'Ossau (2.885 m). 

Refugis utilitzats: 
Gôriz, Lourdes, Oulettes de Gaube, 
Wallon, Piedrafita, Arremoulit, Pombie. 

Colis traspassats: 
Cilindre3.030m.Bret.Roland2.804m. 
Bujaruelo 2.257 m Ourquette 
d'Ossau 2.734 m. Mulets 2.631 m. 
Aratille 2.528 m. Cambalés 2.704 m. 
Port de la Peyre St. Martin 2.295 m. 
Palàs 2.527 m. Arrius 2.259 m. Suzon 
2.130 m. Soum de Pombie 2.184 m. 
Portalet 1.794 m. 

Pic de Midi d'Ossau des de la vali d'Arrious (Foto: J Canals) 

Grans blocs han estat dinamitats, i els 
rocs són anivellats per fer un pas més 
còmode per la tartera. 

Arribats al coll, el carni s'enlaira per la 
suau carena. A la nostra dreta, el 
paisatge és molt agradable, amb prats i 
grans boscos. A la nostra esquerra, 
veiem el contrast que hi fa l'enorme 
tartera de Pombie. 

Quan som al peu de la primera 
xemeneia, ens encordem i passem sense 
més problemes aquesta primera 
dificultat. La guia parlava dunes clavilles 
de ferro; en realitat, són només uns 
forats i algunes clavilles (però de fusta), 
i posades a contrapeu. Sobre una petita 
terrassa, asseguro en Jordi i continuem 
per unes traces de carni. Traiem el cap 
sobre el buit, i veiem l'estany de 
Bious-Artigues i els magnifies boscos 
que I'envolten. 

Arribem a la segona xemeneia; és més 
llarga (uns 20 o 25 metres) i hi grimpem 
per la seva dreta; és la més delicada de 
les tres xemeneies. 

que hem anat superant en la nostra 
aproximació; Vinhamala, Balaitós, etc. 
Cap a l'oest, hi ha el Pirineu navarrés. A 
sota nostre, el gran estany de Bious. 

Sense ganes, iniciem la devallada. 
Lògicament, la desgrimpada és un xic 

més dificultosa, sobretot la segona 
xemeneia. La baixem empotráis dins la 
seva part interior, tot cercant les petites 
preses, que están gairebé gastades per 
tantes mans com s'hi han aferrat. 
Desfem la resta de carni fins al refugi, hi 
recollim la part del material que no ens 
havíem endut, i prosseguim amb una 
llarga baixada fins a la carretera del 
Portalet. Passem a peu per la duana, i 
retrobem la civilització i l'asfalt. 

Ací acaba la nostra travessa, de forma 
no massa brillant. Ens separen 150 Km 
de Pineta, però cap cotxe no té la 
delicadesa de deixar-hi pujar dos pobres 
muntanyenes fatigats... 

Bé, això seria una altra aventura. 
Nosaltres hem estat joiosos d'haver 
aconseguit el nostre principal objectiu. 
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PEL MASSÍS 
DEL GRAN PARADISO, 
AMB ESQUÍS 
A Pere Aymerich, qui, des de l'infinit, 
compren la nostra petitesa. 

Fa mal temps. Boirades i nevades 
intermitents. El Ciarforon ¡ la Becca de 
Monciair juguen, amb els núvols, a fet i 
amagar. Tancats en una petita estanga 
del refugi d'hivern, matem el temps 
enraonant, menjant una mica i dormint. 
Però l'angúnia ens rosega. En Pere i la 
Mercè, en Xavier i la Glòria, no són 
encara aquí. I ahir a la tarda, en arribar, 
esperàvem retrobar-nos amb ells. 

Tot va comengar fa tres dies a 
Valnontey, prop de Cogne, a la banda 
NE del massis del Gran Paradiso. 

Al petit restaurant on dinàrem, a 
Cogne, ens feren moltes recomanacions 
de prudencia i atencíó. Durant l'hivern 
havia nevat extraordinàriament, i ens 
deien que hi havia perill d'allaus i que 
seria millor assegurar-nos els servéis 
d'un guia. Però, sobre el mapa, 
coneixíem la ruta; i l'experiència de l'alta 
muntanya a l'hivern ens donava 
seguretat i confianga en nosaltres 
mateixos. 

I aixi, a Valnontey, proper a Cogne, 
amb més d'un metre i mig de neu al 
carrer, ens calgàvem els esquís i 
comengàvem la pujada cap al refugi 
Vittorio Sella. 

Al cel, uns parracs de núvols mig-
tapaven la pàll ida blavor d'una tarda 
d'abril. I una neu podrida feia laboriosa 
la dreta pujada pel bosc de pins laricis. 
Però el fons de la vali s'allunyava i, per 
entre els pins, vèiem aixecar-se a l'altre 
cantó la parada de les Torres Celestials, 
la del Gran San Pietro, la de San 
Andrea, la de San Orso: d'arestes 
afilades i penjades geleres. 

Uns stambecos -aquesta espècie de 
grans isards, tipies del Gran Paradiso-
van fer com si no ens veiessin passar: ni 
tan sols es bellugaren. 

Girant al sud, entràrem a la Val 
Lauson, que ens portarla al refugi. El dia 
queia i, en el cel, cada cop més net de 
núvols, s'encengueren les primeres 

Josep M.a Sala i Albareda 

llumenetes. Un dret flanqueig ens porta 
fora del bosc i ens dona entrada a la 
part mitjana de la vali, de lloms 
arrodonits i suaus. 

I arribà la nit, amb una lluna quasi 
plena que ens il luminava el carni. 
Moments de pujar ritmic i acompassat. 
Cadascù tancat en els seus 
pensaments, per no trencar el gran 
silenci de la muntanya. Per darrera la 
carena sortien cavalcades de boires 
esfilagarsades que s'empaitaven pel cel. 
Eren els cavalls de la tempesta, del torb 
i de les allaus? 0 eren, tan sols, 
enjogassats nùvols de bon temps? 

La veu de qui anava davant anuncià el 
refugi. Però, mig colgat per la neu, no 
tenia l'entrada oberta. Una ullada al 
mapa ens ensenyà que el veritable 
refugi era una mica més amunt. I aixi fou. 

Passat l'edifici dels guardes del Pare 
Nacional del Gran Paradiso, en un gran 
pia, voltat d'altres carenes, hi havia el 
refugi Vittorio Sella, del CAI. Són dos 

edificis, un de nou, ben protegit i tancat, 
i un de més petit, el primitiu refugi, veli 
però acollidor, amb la porta mig 
enterrada en la neu. 

Netejada l'entrada, aviat fórem dins. 
Rùstie i senzill, res no hi faltava per a 
fer-hi Testada mínimament agradable Un 
fogo de gas aviat deixà escapar la flaire 
reconfortant d'una sopa. 

A fora, els cavaliers de la nit se 
n'havien anat a terres més llunyanes i el 
cel brillava amb tota intensitat una lluna 
rodona. 

Nosaltres, tapats sota les mantes, 
buscàvem la son i esperàvem l'endemà. 
M'agrada de pensar en tots aquells que, 
abans que nosaltres, han contemplât les 
velles bigues del sostre, tot espérant 
també l'endemà, per tal de dur a terme 
una ascensió i realitzar un veli desig o 
un quimèric somni: obrint una primera, 
carni ideal al cim, o repetint un itinerari 
fet i refet tantes vegades, però sempre 
amb l'emoció d'una dificultat 

Pu/ant al Gran Paradiso (Foto Sala Albareda ) 
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voluntàriament cercada o, simplement, 
pel goig estètic que ens dona l'alta 
muntanya. 

La muntanya és sempre la mateixa. 
Igual de gran, torta i bella. En la mesura 
de la capacitat receptiva de cada 
muntanyenc, hi ha el grau d'emotivitat i 
goig que trobem en l'ascensió. 

La primera llum de l'endemà ens veia 
treure el nas torà de la porta: un dia 
bellissim i dar. Els cims es tenyiren de 
rosa i, aviat, la flama roent del sol llepà 
les blanques superflcies nevades. Un 
ventet enjogassat trenava fràgils 
terenyines de neu. 

Tancàrem el refugi, i una curta pujada 
ens deixà a la plana gelerà del Lauson, 
que ens havia de portar sota el Gran 
Serz. Paisatge fet de blanc i de parets 
de pedra groga i roja. Les arestes que 
del Gran Serz corren en direcció N cap 
a l'altiva Grivola fumejaven al vent. 

Una amplia corba ens porta sota 
l'aresta que separa les geleres del 
Lauson i del Gran Val. El vent bufava 
amb forca i ens clavava la neu a la cara. 
Corbats sobre el pendent i embolicats 
en un nùvol de bianca polsina, el sol 
illuminava a contrallum un ballet 
d'estranya bellesa. 

Guanyada l'aresta, entràrem a la 
gelerà del Gran Val. L'horitzó 
s'eixamplava: cap al N, la negrosa 
Grivola, i, a llevant, els cims del Valais 
feien mirar-se. En direcció a migjorn, 
guanyàrem les Rajas dell'Herbetet, 
crestallera del Gran Serz, que baixen 
dret a llevant fins al fons de la 
Valmontey. I veiérem per primer cop el 
Gran Paradiso, per la seva vertent més 
espectacular, la de llevant, penjada 
verticalment sobre la gelerà de la 
Tribolazione. El panorama era magnific. 

Tota la capçalera de la Valnontey era als 
nostres peus, envoltada per tot el 
muntanyam que, des del Gran Paradiso, 
corre cap al grup de les Torres. Les 
Torres de tots els Sants. 

Iniciàrem la pujada cap al cim. 
Trobàrem unes dretes plaques de neu 
polsosa inestable, entre rocam trencat. 
I, de cop, un de la colla no es trobà 
massa bé. Els vétérans abandonàrem. 
En Raimon volgué acompanyar el seu 
pare i, així, quedaren dos grups de 
quatre. Férem adéu als companys que, 
lentament, seguien el carni cap al cim i, 
llevades les pells, ens deixàrem anar 
avall pels pendents que hores abans 
haviem pujat. Lliscar sota un cel ben net 
i un sol radiant era la compensado pel 
cim frustrât. 

A la porta del refugi menjàrem un 
mos. I després, per amples pales i una 
estreta canal, arribàrem als estimballs 
per on la Val Lauson es deixa caure a la 
Valnontey. Els deixàrem a la dreta i, pel 
bosc de laricis, amb una neu 
lleugerament millor que a la pujada, 
arribàrem a Valnontey. 

Ja en cotxe, passàrem per Cogne i, 
per Villeneuve, i entràrem a la 
Valsavaranche, a la banda de ponent del 
Gran Paradiso. 

A Degioz ens fou molt fàcil deixar-nos 
caure en la temptació d'una bona taula i 
d'un millor Hit; i tot pensant en els 
nostres companys que dormien a les 
altures, la son ens guanyà ben aviat. 

Al mati següent, un dia gris i trist ens 
veia acabar de pujar en cotxe, entre 
altes parets de neu, fins a Eau Rousse. 
D'allí, amb esquís i per la carretera que 
a l'estiu arriba a Pont, férem carni cap al 
refugi Vittorio Emmanuelle. Des del Pia 
de Pont, una pujada dreta i no massa 

còmoda fa guanyar alçada ràpidament i 
no s'ajeu fins a les proximitats del refugi, 
per deixar reprendre el buf i arribar amb 
un minim de dignitat al grandiós edifici. 
El trobàrem tancat i barrât, i haguérem 
d'instai lar-nos en el veli refugi, habilitât 
com a hivernal. El temps era dolent, 
amb boira i petites nevades. 

Els companys encara no havien 
arribat, però els quedaven hores de 
claror per a fer-ho. Començava la Marga 
espera. 

A la tarda començàrem a 
anguniejar-nos. Ens tranquillitzàvem 
pensant que segurament s'haurien 
quedat al bivac Sberna, tot espérant una 
millora del temps. I així arriba la nit i, 
després de la nit, un nou dia: el de les 
boirades i nevades intermitents. 

Ha passât mig día, i algún raig de sol 
taca de blanc la grisor de les grans 
extensions nevades. I, al lluny, en els 
ultims pujants sobre la valí, es retallen 
unes siluetes. Són elisi Tot sembla 
il luminar-se: fins i tot el temps sembla 
menys dolent! 

En arribar ens expliquen les sèves 
aventures. Feren el cim i baixaren per 
l'altra vessant. Però el retard en l'horari 
els féu desistir de continuar cap al bivac 
Sberna, i tiraren dret avall, amb la 
confiança d'arribar aviat al fons de la 
Valsavaranche. Però aquella vali és 
trencada; a l'hora foscant, quedaren 
penjats sobre uns estimballs i passaren 
la nit en una borda esbalandrada. Al dia 
següent, amb la claror del día acabaren 
de baíxar fins a la vali ¡ cediren també a 
la temptació d'un hotel i a les seves 
comoditats, per continuar l'endemà fins 
al Vittorio Emmanuelle i reunir-se amb 
nosaltres. 

Junts altre cop, acabem de passar la 
tarda amb l'esperança que el temps 
millori i que demà puguem fer el cim. 

Obrim la porta i, en la negror de la nit, 
veiem brillar els estéis. Fa vent i el fred 
és viu. 

Sortim. Cal aprofitar la treva. Amb les 
frontals, petites cuques de llum 
perdudes en els replecs de la muntanya, 
fem carni cap a la gelerà del Gran 
Paradiso. 

A poc a poc s'apaguen les ténèbres 
per la banda de llevant i una claror 
rosada illumina les boires que 
desesperadament s'empaiten pel cel. 
S'encén, com una immensa foguera, la 
cúpula nevada del Ciarforon i es fa de 
dia. El vent bufa insistentment i aixeca 
nuvolades de neu. Pas rera pas, tot 
deixant una Marga i sinuosa estela 
darrera nostre, anem pujant. L'horitzó 
s'eixampla. Per sobre de grosses i 
cotonoses boirades s'aixequen cims i 

Pòster 

Des del cim. (Foto: Sala Albareda.) ^ 

Refugi Vittorio Sella. (Foto: Sala Albareda) 
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Gelerà de Lauson (Foto Sala Albareda) 

serralades fins a l'horitzó. El Mont Blanc, 
al lluny, n'és el rei. 

Arribem a la part superior de la gelerà. 
Som sota la Becca di Montcorvé i la 
cresta que la Higa amb el Roe i el gran 
Paradiso. El vent bufa amb molta forca; 
fa fred. Cal posar-nos tota la roba. Però 
el cim és a prop i ens atreu amb forca. 
Per sobre una mar d'onades petrificades, 
avancem corbats contra el vent. Deixem 
els esquís i, grampons ais peus, ens 
arribem al peu de la cresta. Encordáis, 
superem el curt i aeri flanqueig penjant 
sobre la gelerà de la Tribolazione i aviat 
som al cim. Aquest pas, tan fácil a 
l'estiu, guanya punts amb la neu i el gel 
que l'embolcalla. 

La Madonina que corona el cim ens 
ofereix una sòlida i còmoda 
asseguranca. Estem sois. Una altra 
cordada que ha pujat amb nosaltres ha 
marxat tot just arribar. L'estiu, amb la 
seva turbamulta, encara és lluny! Gaudim 
de la immensitat de l'espai. I de 
rebullicio de les grosses nuvolades que 
tapen la major part de l'are alpi. Sois al 
lluny, cap al sur, el punxegut Mont Viso 
treu el cap per sobre la boirada. El vent, 
que no para de xiular, ens mante el 
nostre mirador a la Hum del sol. Fins que 
el fred ens arriba al moli dels ossos, 

restem al cim. Després, desfem cam! i 
ens arribem ais esquís. Els primers 
moments del descens, amb el vent en 
contra i la neu terriblement ondulada, no 
son gens brillants; perô, un cop 
abandonem les alcades i entrem en els 
pendents mes abrigats del vent, unes 
ampies comes succeeixem les dretes 
pales i ens acosten rápidament al refugi. 
La neu és acceptablement bona, i el 
plaer de Tesqui, acompanyat del 
magnifie panorama de muntanyes, és 
total. Ara, quan el vent ha quedat 
enlaire, el sol pica fort i ens fa 
desabrigar. Una Marga patinada ens 
porta novament al refugi. 

Estem contents! L'ascensió ha valgut 
la pena; i l'angúnia que ahir passávem, 
ja ningú no la recorda. Gaudim amb 
tranquillitat de l'espectacle que ens 
ofereix la corona de cims que envolta el 
refugi 

I novament arriba l'hora de la 
separació. Els grandassots han de tornar 
a Barcelona, mentre que en Pere i la 
Mercé, i en Xavier i la Gloria, continúen 
Texcursió fins a tocar la Val d'Isère. 
Adéu-siau i que tingueu bon temps i 
millor camí! 

La neu, excellent, ens fa fruir d'una 
bona esquiada, acompanyats d'una 

bellíssima ambientado, en la quai tanta 
importancia teñen les muntanyes com 
les nuvolades que poblen el cel i que, 
amb els seus clars-obscurs donen un 
vigores relleu al paisatge. 

Arribem a la part dreta del camí, perô 
per unes canals molt inclinades podem 
continuar el descens sensé 
descalçar-nos els esquís. El bosc de 
laricis ens dona entrada al pía de Pont. 

Les quatre cases, ben cofades de 
neu, teñen un aire ben díferent del de la 
pujada. Ara somriuen al sol daurat de la 
tarda mentre, al fons, les crestes que 
envolten la gèlera del Gran Étret 
fumegen encara al vent dels 3.000. 

Per la carretera, ara ben tapada per la 
neu, baixem fins al poble d'Eau Rousse. 
Uns 2.400 mètres ens separen del cim. 
Ha valgut la pena! 

Davant l'astorament de la camarera, 
ens bebem quatre cappuccinos. I, mig 
nets i endreçats, emprenem la cavalcada 
de quilômetres que ens portará a casa. 

Cau la tarda i, pels cims, brillen les 
ultimes llums del sol. Aviat sera de nit. 

(Excursió efectuada fabril del 1980, per 
Jordi Sola, Enric i Raimon Nosás, Pere 
Aymerich, Mercé Coll, Xavier Gregori, 
Gloria Mateu i Josep M. a Sala.) 
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LA SERRA DELS CANALS 
Josep de Tera I Camins 

En un primer article sobre la vali de 
Cardos (MUNTANYA, n.° 717) vaig 
situar-me al voltant de l'estany de 
Certascan, per saltar en un altre article 
(MUNTANYA, n.° 721) al cercle de 
Salibarri. Ara segueixo a prop de 
l'esmentat estany, per descriure la serra 
dels Canals i la petita vali que la 
delimita per l'È. 

Locali tzació 
La serra dels Canals és el final d'una 

accidentada carena que es desprén de 
la serralada divisoria a la punta N del pie 
de Certascan, passa pels cims de 
Certascan i Guerosso, i és a partir 
d'aquest cim que pren una marcada 
direcció S, amb el nom de serra dels Canals. 

Seguint aquesta direcció, un suau Horn 
herbós porta primer fins el pie de 
Gueron, de 2.680 m; després la carena 
eau fins a la collada de Noarre, de 
2.629 m, per tornar a pujar fins el 
pie de Sabollés, de 2.660 m. 

Aquest cim consta de cinc puntes. La 
mes alta és la situada més al S, encara 
que les tres següents, segons les 
diferents perspectives, poden semblar 
més altes. La cinquena punta, situada 
més al N, sobre mateix de la collada de 
Noarre, és notablement més baixa i está 
separada del conjunt del cim per una 
amplia bretxa. 

La carena segueix llarga i fácil vers el 
coli de Sabollés, de 2.540 m, i es 
complica una mica abans d'arribar al 
doble cim de Soliguera, de 2.593 m. 

Una entretinguda aresta baixa fins el 
coli de Soliguera, de 2.460 m, per tornar 

a pujar i assolir finalment el també doble 
cim del Montcaubo, de 2.570 m, que és 
l'ultima elevació important de la serra 
dels Canals. 

Des d'aquest cim, la carena eau 
ràpidament, tot passant primer per uns 
cims secundaris, fins arribar a les 
primeres cases del pöble de Tavascan, 
just on s'ajunten el Noguera de Lladorre 
(que ve de Broate i Saliente) amb el riu 

de Tavascan (que ve del Mont-Roig, 
Montareny i Gueroso); és a dir, d'una 
alçada de 2.570 m del cim, és passa als 
1.116 m del pöble, gairebé 1.500 m de 
desnivell en poc més de très quilómetres 
de longitud. 

A mitja muntanya, es troba la boca 
d'un subterrani sait d'aigües que fa 
voltar les turbines de la central de 
Tavascan. 

Serra dels Canals, des de la cota 2 623 m (Foto Josep de Tera.) 
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En aquesta boca, situada a 2000 m 
aproximadament d'alçada, té 
l'acabament una pista d'alta muntanya 
-construida amb motiu de les obres de 
la foradada- i per la que cal anar amb 
compte, perqué en el darrer tros del 
recorregut té un estimball de quasi mil 
metres. 

Fent un ràpid resum deis quatre cims 
d'aquesta serra (Gueron, Sabollés, 
Soliguera i Montcaubo), es pot observar 
que les sèves alcades (2.680, 2.660, 2.590 
i 2.570 m) son molt semblants, i fins i tot 
superiors a les de moites cotes deis 
cims de la carena principal de la valí de 
Cardos (és a dir, de la serralada 
divisoria); per exemple, el pie de Mariola 
té 2.661 m, el de Señó en té 2.552, 
el de Tres Comtes, 2.671, etc. 

És aquesta la rao per la qual cree que 
la serra deis Canals mereix unes ratlles 
de divulgació, i també perqué totes les 
muntanyes perpendiculars a la serralada 
principal ofereixen unes grans 
panoramiques. 

La valí deis Estanyassos 
La serra deis Canals és accesible per 

l'O (amb desnivells de mes de mil 

metres, des de les bordes de Noarre) i 
des de l'E (per una curta vall en la quai 
hi ha très petits estanyols que li donen 
el nom). 

Aquesta vall esta limitada al N per 
l'arc de carena que va del pic de 
Guerosso al cap de Canaletes; a l'E, per 
la curta serra Marinera; i a l'O, per 
l'esmentada serra dels Canals 

Damunt de l'estanyet superior, situât 
gairebé a 2.400 m, normalment es pot 
trobar una congesta de neu, orientada 
al S, que s'aguanta fins a finals d'agost 
o començaments de setembre, amb la 
particularitat de ser visible des dels 
pobles de Ribera i Ainet de Cardôs. 

A una alçada de 2.030 m aprox., i al 
costat d'un gran prat, hi ha una cabana 
de reuïdes dimensions i en estât precari, 
car encara té una part del sostre, perô 
hi ha el perill d'enrunament immédiat. 

Després - i en parlar de runes-, a 
2.000 m d'alçada trobarem la pleta 
Pilastre, on hi ha les restes d'un 
campament de les obres 
hidroelèctriques, i la pista que continua 
vers la foradada sota el Montcaubo. 

Després d'aquesta pleta, la vall eau 
precipitadament, fins a trobar el Noguera 

de Lladorre 
La inclinació d'aquest últim tros de la 

vall és tan gran, que no és estrany que 
s'hi desprenguin allaus durant l'hivern, 
les quais de vegades arriben a 
interceptar la pista als plans de Boavi. 

Una mica d'histôria 
La primera vegada que vaig anar al 

pic de Guerosso fou l'any 1978, i vaig 
pujar-hi des de l'estany de Certascan. 

Quan em trobava sota el cim, vaig 
veure que per arribar-hi havia d'anar, de 
primer, fins a un ampli coll que hi ha al SE. 

Cal recordar que, llavors, la informació 
sobre la zona era molt escassa, i es 
limitava només als cims mes alts, car 
encara no havia estât editada la guia 
«Pallars-Alt Urgell». 

No és necessari arribar al coll, sino 
que, flanquejant a la dreta (S), s'assoleix 
una cota innominada, de 2.623 m. 

Aquesta cota és un mirador privilégiât, 
perqué és el vértex d 'un ióde tres valls; 
per un costat (NE), la de l'estany de 
Certascan; per un altre (SE), la de 
l'estany de Naorte; i per últim, la dels 
Estanyassos (al S). 

Des d'aquesta cota és contempla 

E.BIau Superior 
2370m 

SERRA 
DELS 

CANALS 
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Pic de Sabollés. des de l'estany Gros (Foto: Josep de Jera) 

també tota la serra dels Canals, aixi corn 
tots els cims de les zones de: 
Certascan, Romedo, Broate, Sotllo i Pica 
d'Estats, per l'est; i de la vall de Noarre 
i Mont-Roig per l'oest. 

Pel sud, a l'esmentada vall dels 
Estanyassos segueix una profunda 
panorámica sobre la vall de Cardos, en 
la quai es distingeix el poblé de Ribera, 
sota la punxaguda punta del pui del 
Tabaca. 

La muntanya és una font inesgotable 
de descobertes; i per mes coneixement 
que tinguis d'una zona, sempre que 
assoleixes un nou cim, automàticament, 
començes a desitjar de pujar-hi per una 
altra vessant. 

Aixó mateix em va passar després 
d'assolir la cota de 2.623 m i el pic de 
Guerosso: va semblar-me que la vall dels 
Estanyassos fóra una nova via d'accès, 
probablement mes curta, la quai a la 
vegada m'aproparia a la serra dels 
Canals. 

L'any següent, és a dir pel 1979, vam 
fer una excursió familiar, per la pista, 
fins a la foradada sota el Montcaubo; 
aquesta sortida em va permetre de 
conèixer com és perillosa aquesta pista, 
principalment després d'haver passât 
per un curt túnel; i, alhora, vaig trabar 
les tres millors bases per pujar ais cims 
de la serra dels Canals. 

La primera, i la mes important, és 
l'àmplia pleta Pilastre, que permet seguir 
la vall dels Estanyassos i pujar ais pies 
de Sabollés, Gueron i Guerosso; és 
situada a 2,8 Km de l'encreuament de la 
pista de Certascan-Romedo amb la de 
Naorte-Pilastre. 

La segona base és situada a 3,8 Km 
de l'esmentat encreuament, i permet, tôt 
seguint una petita vall secundaria, de 
pujar al coll de Soliguera, al N del 

Montcaubo i al S del pic de Soliguera. 
La tercera i ùltima base és el final de 

la pista, i permet d'assolir el Montcaubo 
per la llarga aresta S. 

Pics de Guerosso (2.736 m) i Gueron 
(2.680 m) 

Aquesta excursió permet de recórrer 
tota la part alta de la vall dels 
Estanyassos. L'he feta dues vegades 
(una per l'agost del 1980, i l'altra pel 
maig del 1982) diferenciades per dues 
petites, però importants, variants. 

L'excursió comença a la pleta Pilastre, 
a la quai es pot arribar amb cotxe per la 
ja esmentada pista d'alta muntanya. 

Cai remuntar el curs del torrent per 
arribar al cap de molt poca estona a 
una amplia jaça, on hi ha la ja 

esmentada cabana mig enrunada. 
Haig de fer notar, ja de bon 

començament, una de les dues variants. 
Perquè el Hoc és molt bonic i solitari; 
però, a pie més d'agost, el silenci hi era 
absolut; fins i tot hi mancava un soroll; 
un soroll que, precisament, és el que em 
fa anar al Pirineu i no a altres muntanyes 
del nostre pais: aquest soroll és la 
mùsica de tons que fa la remor de 
l'aigua. És una mùsica que generalment 
fa companyia durant totes les sortides; 
al començament se sent l'impetuós 
soroll dels torrents; més amunt, la 
lleugera remor de l'aigua en sortir d'un 
estany; després, el sorollet del rierol 
acabat de néixer i que salta d'una pedra 
a l'altra. 

¿ 0 ^ no ha sentit des de dalt d'un cim 

Estany de Certascan. des del pie de Guerosso. (Foto Josep de Tera) 
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l'augment d'intensitat del soroll d'un 
llunyà sait d'aigua, preludi d'una torta 
ventada?; ¿ 0 bé quan, seguint un carni, 
de sobte canvia el to i la direcció del 
soroll de l'aigua, senyal évident que 
estem apropant-nos a una nova 
torrentera? 

La vali dels Estanyassos és 
completament seca, l'estiu. El torrent és 
sec i, a prop de la cabana, torma una 
petita bassa on per l'estiu no hi ha ni 
una gota d'aigua. 

Però tot canvia per primavera, en 
piena etapa de desglaç: tot és pie de 
vida i el torrent hi baixa impetuós i 
omple d'aigua la bassa i anima la vali 
amb la seva reconfortant companyia. 

Al tons de la immensa jaça hi ha un 
contrafort; per a superar-lo és pot seguir 
un corriol, sempre per la dreta del 
torrent. 

A dalt del contrafort hi ha l'estany 
Gros, a 2.240 m, a mitja hora de carni 
des de pietà Pilastre. Aquest estany 
està situât sota la collada de Noarre (O) 
i, segons l'estació de l'any, està mig 
sec; malgrat el seu nom, és bastant 
petit. 

Amb vint-i-cinc minuts més, tot seguint 
la vali i superant un altre contrafort, 
també per la dreta del torrent, trobem 
els dos petits llacs dels Estanyassos a 
2.400 m. 

Aquests dos estanyols estan gairebé 
junts i situats sota la collada de Naorte 
(E). El primer és una mica més gran, 
però durant l'estiu se li noten els efectes 
de l'evaporació de l'aigua; el segon és 
més petit, però mante el seu nivell 
gracies a la congesta de neu que té a 
sobre mateix, de la quai ja n'he parlât al 
començament. 

Des d'aquests estanyols es poden 
seguir dos i t inerari: per pujar al pie de 
Guerossos i per fer-ho a la cota de 2.623 m 

El primer itinerari (que és el que vaig 
seguir a l'any 1980) consisteix a guanyar 
alçada per una pala herbosa que hi ha a 
la dreta (O) dels estanyols, on al 
començament es veuen molt ben 
marcades unes fortes rampes que 
després desapareixen; però, per terreny 
évident, cal anar a cercar l'ample coli 
que hi ha al tons de la vali, emmarcat 
pel pic de Guerosso a l'esquerra (NO) i 
la cota 2.623 a la dreta (SE). 

Aquest coli està situât a cavali de la 
vali dels Estanyassos al S i de l'estany 
de Certascan al N, i a trenta minuts dels 
Estanyassos. 

Carenejant en direcció SE i seguint un 
corriol, arribarem en cine minuts a la 
cota de 2.623 m, on l'estany de Naorte 
passarà a incrementar la ja extensa 
panoràmica. 

Per pujar al pic de Guerosso, haurem 
de tornar al coli i continuar pujant per un 
suau Nom herbós, tot acostant-nos al fil 
de la carena, amb vistes sobre la vali de 
Guerosso, fins arribar, en vint-i-cinc 

Estanyassos i collada de Naorte, des del pic de 
Gueron (Foto Josep de Tera) 

minuts més, dalt del cim de Guerosso, 
de 2.736 m. 

En total, des de pleta Pilastre, hi 
haurem esmerçat 1 h. i 55 min. (1 h. i 45 
min. si no hem anat a la cota de 2.623 m) 

El segon itinerari, que és el que vaig 
seguir l'any 1982, consisteix a travessar 
els dos estanys per l'istme que els 
separa i, deixant el cami a la collada de 
Naorte a la nostra dreta, començar a 
guanyar alçada directament per un fort 
pendent d'herbei ( 0 de neu, car en el 
meu cas era a pie mes de maig) fins 
assolir directament la cota 2.623 m. En 
aquest cas, des dels Estanyassos fins' a 
l'esmentada cota haurem tardât 25 min. 

Per tal de continuar vers al cim de 
Guerosso, cal seguir la primera 
descripció. 

La panorámica de muntanyes des del 
cim de Guerosso és semblant a la de la 
cota de 2.623 m, pero és ostensiblement 
diferent la panorámica de valls i 
d'estanys, car no es veuen ni el Naorte, 
ni els Estanyassos; perô, es domina tota 
la vall de Guerosso, amb l'estany Blanc i 
els Blaus, i amb les bordes de Noarre al 
fons, corn també el llunyà estany de 
Mariola, sota el cim del seu nom. 

Pero la principal característica 
d'aquest cim és la privilegiada posicíó 
que té sobre l'estany de Certascan, que 
permet dominarlo completament des de 
ponent. 

Per anar al pic de Gueron cal tornar 
sobre els nostres passos, perô sensé 
arribar a baixar al coll sobre els 
Estanyassos, sino que cal anar seguint 
la carena i anar pénétrant, per un suau 
Nom d'herbei, a la serra dels Canals; poc 
després, es flanqueja sota el fil de la 
carena i pel vessant dels Estanyassos, i 
sarriba fàcilment al pic de Gueron de 

2.680 m, a vint minuts de Guerosso 

Des del cim, els angles de les 
muntanyes han variât lleugerament; ja no 
és veu l'estany de Certascan, però 
s'amplia el camp visual sobre els de 
Manola, Blanc i els Blaus de Guerosso, i 
comença a veure's el de Flamisella. Les 
bordes de Noarre es veuen més a prop, 
així com la vall de Cardos, amb el poble 
de Ribera al fons. 

A la sortida de l'any 1980, el descens 
el vaig ter baixant en direcció al coll de 
Noarre, al qual no sha d'arribar, sino 
que cal anar girant en direcció a l'estany 
Gros, on retrobem l'itinerari de pujada 
En canvi, el descens de la segona 
vegada el vaig fer directament fins ais 
Estanyassos, tot seguint una dreta pala 
de neu 

Pics de Soliguera (2.590 m) i Sabollés 
(2.660 m) 

Per l'agost del 1981 tornava a 
trobar-me a la Pleta Pilastre, disposât 
aquesta vegada a pujar al cim de 
Soliguera i intentar la travessia fins el de 
Sabollés. 

El punt de sortida d'aquesta excursió 
és situât al costat de la boca d'un túnel 
d'accès a la galeria subterrània que 
uneix l'estany de Romedo amb la central 
de Tavascan. Aquest punt es troba a 
500 mètres al S de la pleta Pilastre, 
seguint la pista, i exactament a 3,3 Km 
de la cruïlla Certascan-Naorte 

Una petita vali s'enlaira a l'O fins a la 
collada de Sabollés, molt visible des de 
tota la pleta Pilastre. 

Igualment molt visible és un solitari i 
caractérisée pi que hi ha a la segona 
meitat d'aquesta petita vali, situât a una 
alçada aproximada de 2.400 m. Aquest pi 
és una fita important, car allí es separen 
els dos itineraris que es poden seguir 
per anar al cim de Soliguera 

La pujada fins aquest pi és bastant 
forta i sensé carni, per pendents 
d'herba. En arribar-hi, al cap de 50 
minuts, podrem seguir dos itineraris per 
assolir el cim de Soliguera. 

Un itinerari consisteix a continuar 
pujant, durant 20 minuts més, fins a la 
collada de Sabollés, a 2 540 m, tot 
travessanf probablement una congesta 
de neu, molt amagada i, per tant, 
invisible des de pleta Pilastre. 

Des de la collada, oberta ja sobre les 
bordes de Noarre i la vali de Guerosso, 
cal anar a buscar una cornisa pel 
vessant de pleta Pilastre (E) que segueix 
guanyant alçada parallelament a la 
cresta fins arribar sota la vertical del 
cim; llavors, cal anar a guanyar, per 
terreny fàcil, una petita bretxa que hi ha 
al N del cim, i després només resta 
pujar-ne els últims mètres pel vessant de 
Noarre (O) fins arribar al cim de 
Soliguera, de 2.593 m. 

Des de la collada haurem trigat vint 
minuts fins arribar al cim; i, en total, des 
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Pics de Guerosso i Certascan. des de ta cota de 2 623 m (Foto: Josep de Tera ) 
del peu de la pista, hi ha 1 h. 30 min. 

L'altre itinerari, que és el que vaig 
seguir, consisteix a deixar (en arribar al 
pi característic) la direcció O que mena 
a la collada de Sabollés, i girar a 
l'esquerra (S) i pujar per una tartera fins 
assolir el Nom del còntrafort E, que baixa 
directament del cim. Després cal 
continuar pujant pel còntrafort fins 
arribar al petit coli que separa les dues 
puntes del pic de Soliguera; 
immediatament després, shan de 
guanyar els pocs mètres que ens 
separen de la punta que hi ha a la 
nostra dreta (N), que és la mes alta. Des 
de la pista fins el cim, per aquest segon 
itinerari, haurem trigat 1 h. 25 min. 

En arribar-hi era molt d'hora; el sol 
encara era molt baix i la vali de Noarre 
romania completament a l'ombra; a mes 
a mes, el dia es presentava molt 
boirinós i, per tant, no era per gaires 
contemplacions panoramiques. Tot i aixi, 
el cim queda pràcticament sobre la 
vertical de les bordes de Noarre, i per 
tant sen té una perspectiva molt aèria. 

Nogensmenys, el cim de Soliguera, 
aixi com la resta dels cims de la serra 
deis Canals, tenen una molt particular 
panoràmica sobre l'estany de Flamisella, 
situât al peu del pie del seu nom, a la 
vali de Guerosso. 

Aquesta particular perspectiva la dona 
el fet que, des del pic de Gueron, de 
l'estany només se'n veu una petita part; 
des del de Sebollés es veu molt millor; 
és des del de Soliguera on es veu quasi 
completament, i gairebé frontalment; 
finalment des del Montcaubo, és veu 
completament i frontalment, però ja 
queda situât una mica massa lluny. 

Seguint el meu objectiu, vaig deixar el 
cim de Soliguera i, pel primer itinerari, 
però evidentment en sentit contrari, vaig 
baixar fins a la collada de Sabollés. AHI 
vaig emprendre la Marga, però fácil, 
pujada al bonic cim de Sabollés. 
Aquesta Marga aresta (55 min.) ens 
portará de sobre la vertical de les 
bordes de Noarre fins a sobre la vertical 
de la pietà Velia de Guerosso; a més a 
més, ens farà comprendre per qué 
aquesta serralada és diu «dels Canals», 
car tot el trajéete és pie de canals que 
baixen vertiginosament fins al fons de la 
vali de Noarre. 

La pujada per la cresta (sempre molt 
fàcil) és fa pel vessant de Noarre (0) 
durant quasi tot el recorregut; quan 
aquest aiguavés és complica, cai passar 
al vessant E, on sempre trobarem el pas 
necessari per continuar pujant. 

La cresta s'arrodoneix en arribar a la 
doble punta S del pie de Sabollés, de 
2.660 m Després d'assolir aquesta 
punta, vaig pujar a les dues cotes 
centrais, gairebé de la mateixa alçada 
Cal baixar uns mètres en direcció N fins 
al fons d'una petita bretxa, i remuntar 
després fins a les dues puntes centrais 

(10 min.). 
La panoràmica és semblant a la del 

cim de Soliguera, amb les diferèneies ja 
esmentades de les bordes de Noarre 
(ara més lluny) i de l'estany de 
Flamisella (més a prop); continua gairebé 
invariable la panoràmica general, que va 
des de la Pica d'Estats fins a les 
muntanyes de les valls d'Espot i Llessui. 

La meva intendo era baixar fins a la 
collada de Noarre, però la canal que surt 
de la bretxa immediata a la doble punta 
S, i que mena gairebé fins a l'estany 
Gros, em va semblar factible i per tant 
vaig canviar d'objectiu. 

Vaig recular sobre els meus passos 
fins a l'esmentada bretxa, i vaig baixar 
durant trenta minuts per aquesta dreta 
canal, fins al tarteram que envolta 
l'estany Gros. 

Aquesta canal, que baixa encaixonada 
entre els estreps que es desprenen de 
les dues puntes que flanquegen la 
bretxa, és bastant dreta i piena de 
pedra desfeta, cosa que en facilita la 
baixada i, per la mateixa raó, ha de 
dificultar-ne la pujada. 

Una vegada arribats a l'estany Gros, 
cal continuar vers la pleta Pilastre, 
segons l'itinerari al pic de Gueron. 

Montcaubo (2.570 m) i Montcaubo N 
(2.548 m) 

És l'ultim cim de la serra dels Canals; 
és el situât més al S i, a més a més, és 
el vèrtex d'unió de les valls del Noguera 
de Lladorre i del riu de Tavascan. 

El cim està format per dues puntes, 
separades per una petita cresta. La cota 
més alta (2 570 m) és la situada més al 
S i, per la seva privilegiada posició, 
gaudeix duna panoràmica excepcional; 
però la cota de 2 548 m, tot i essent més 
baixa, ofereix igualment una gran 

panorámica, car domina tota la valí de 
Guerosso, mentre que el cim més alt 
queda ja separat d'aquesta valí. 

Aquesta excursió és la més curta de 
totes (1 h. 10 min), i per tal de fer-la 
recomano escollir un dia ben dar, car és 
principalment una passejada fotográfica i 
panorámica. 

Novament, durant l'any 1982 (pero ara 
a fináis del més d'agost) tornava a 
trobar-me a la pista de la pleta Pilastre, 
concretament en el punt quilométric 3,8 
des de la ja esmentada cruilla de la 
pista de Romedo amb la de Naorte. En 
aquest lloc, una estreta i seca torrentera, 
que no sembla que sigui una petita valí, 
mena fins a la collada de Soliguera, 
invisible des d'aquest punt. 

Cal comencar a pujar per aquesta 
estreta i dreta torrentera; molt aviat, el 
fort pendent del comengament va 
disminuint, alhora que la valí es va obrint 
i apareixen al fons el Montcaubo i la 
collada de Soliguera. 

A causa de la configuració de la valí, 
quan es comenca a veure la collada de 
Soliguera també desapareix la pista, i la 
muntanya torna a prendre tota la seva 
primitiva imatge de bellesa; els més de 
mil metres que ens separan del Noguera 
de Lladorre es tornen més salvatges en 
no haver-hi cap obstacle que trenqui els 
forts pendents que baixen 
vertiginosament fins el fons de la valí. 

En anar guanyant algada vers la 
collada, aquesta aéria sensació es va 
incrementant i, de vegades, sembla que 
les bordes d'lson quedin sota mateix 
dels nostres peus. En ser sota l'últim 
pendent de la collada de Soliguera, és 
probable que hi trobem, molt amagada, 
una congesta de neu. Després, un fort 
pendent d'herbei ens conduirá fins a 
l'esmentada collada, a 2.460 m i a 50 
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min. des del peu de la pista. 

Aquesta collada comunica amb la valí 
de Guerosso, i sota mateix hi ha les 
bordes de Noarre. En deixar la collada 
ens trobarem amb el pas mes complicat 
de tota la sortida, car s'han de grimpar 
uns tres metres per la paret que tanca 
la collada peí S, fins assolir una cómoda 
cornisa que va en direcció O i que, per 
tant, ens porta a l'aiguavés de Noarre; 
després, ja per terreny fácil, hem de 
tornar al vessant E, per tal de flanquejar 
lacotade 2.548 m, fins arribar a un petit 
collet que hi ha entre lesmentada cota i 
el seu estrep E. 

Des d'aquest collet es pot pujar 
fácilment i en pocs minuts a la cota de 
2.548 m o Montcaubo N, que és un 
important ñus d'arestes. 

Per a continuar fins al cim principal, 
des del collet cal baixar uns metres fins 
a una nova bretxa, situada una altra 
vegada a cavall de les dues valls; pero 
ja no es veuen les bordes de Noarre, les 
quals queden amagades darrera de 
l'important estrep (O) que es desprén 
del Montcaubo N. 

Des d'aquesta bretxa, una curta 
pujada ens portará a una aresta plana; 
seguim-la i arribarem en una altra bretxa, 
situada immediatament a sota el cim del 
Montcaubo, de 2.570 m. Hi arribarem 

(amb vint minuts, des de la collada de 
Soliguera) tot pujant els últims deu 
metres. 

Normalment, durant les vacances 
d'estiu hom pot triar els dies per a fer 
les sortides, i, naturalment, hom escull 
els que li semblen millors. Aquesta 
selecció no sempre surt bé, i aixó és 
justament el que em va passar durant 
l'estiu 1982: en mes d'un cinquanta per 
cent d'excursions el dia se'm va girar a 
la meitat, i allô que prometía ser una 
magnífica sortida de muntanya, es va 
convertir en una precipitada tornada sota 
la pluja, la boira i, de vegades, sota els 
trons i llamps. 

La sortida al Montcaubo és pot 
incloure, parcialment, dins de les de 
boira. 

Només em quedava un dia de 
vacances, en feia dos que plovia sense 
parar, i ja havia perdut les esperances 
de pujar al Montcaubo durant aquell 
estiu. De sobte, a mig matí va parar de 
ploure i el cel es va començar a obrir 
amb senyals évidents que s'aclaríria 
totalment. Vaig voler aprofitar l'última 
oportunitat que em quedava per pujar al 
cim, i me n'hí vaig anar. 

Les boires només quedaven 
enganxades a les muntanyes, mentre 

que, al mig de les valls, el cel ja era 
completament blau i amb la lluminositat 
típica de l'atmosfera neta després d'una 
Marga pluja. 

D aquesta manera anava pujant al 
Montcaubo, dins de successives 
alenades de boira. Tan gran era la meva 
confiança en el bon temps que, fins i tot, 
havia carregat el trípode a la motxilla, 
per tal de poder precisar millor les 
fotografíes sobre la immensa panorámica 
de que pensava gaudir. 

El raonament era encertat, perô 
desfasat d'horari, ja que no disposava 
d'un temps indefinit per romandre a dalt 
del cim: m'esperaven a Ribera de 
Cardos a l'hora de dinar. 

Vaig esgotar el temps fins al màxim, 
tot romanent mes d'una hora a dalt del 
cim amb el trípode clavat a terra, perqué 
el dia anava millorant lentament; pero, 
fmalment, vaig haver de desistir i deixar 
per un altre dia la fotografia per la quai 
havia pujat carregat amb el trípode, el 
tele-objectiu ¡ el duplicador; consistía a 
fotografiar el campanar románic de 
Ribera de Cardos des de dalt del 
Montcaubo. 

En arribar de nou a la collada de 
Soliguera, ja hi havia el cel 
completament blau i tan sois la boira 
tapava les puntes deis llunyans cims de 
Sotllo, Estanys i Baborte. Des del coll 
vaig poder fotografiar la panorámica de 
llevant i la de ponent, pero la vista sobre 
el sud, és a dir, sobre la valí de Cardos, 
la tapava precisament el cim del 
Montcaubo. 

Des del coll, vaig continuar baixant peí 
mateix itinerari de pujada, fins arribar de 
nou a la pista, després de 35 minuts 
d'haver sortit del cim. 

Conclusió 
Amb aquest article he intentât de 

començar a descriure un lloc normalment 
poc conegut del nostre Pirineu. 

He anat explicant els itineraris a tots 
els cims; perô, evidentment, hi ha mes 
itineraris per assolir-los. Per tant, és un 
article obert i sha dañar complétant. 
Per exemple, manquen els itineraris 
següents: ais cims de Sabollés i Gueron 
des de la collada de Noarre; al de 
Soliguera, des de la collada del seu 
nom; al Montcaubo, des del final de la 
pista; i, principalment, manquen els 
itineraris a tots els cims des de les 
bordes de Noarre. Tots ells son 
realitzables i es veuen fácils, pero cal 
resseguir-los per poder-ne parlar amb 
propietat. 

Després vindran les ascensions per 
les innombrables canals, principalment 
en hivern. Llavors, es tindrá una amplia 
descripció de la serra deis Canals. Per 
tant, els tres itineraris ressenyats en 
aquest article quedaran com una base 
de partença de les nombroses 
possibilitats que ofereix aquesta serra. 

Bordes de Noarre, des del coll de Soliguera (Foto: Josep de lera) 
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UN APLEC 
N0 CONTAMINAT 

A la seva Guía a la España Mágica,m 

concretament a la pág. 150, pertanyent 
a l'itinerari 10 (un recorregut per l'AIt 
Empordá), García Atienza, el seu autor, 
diu textualment, referint-se al poblé de 
Mollet de Perelada: 

«...a este lugar habría que venir 
precisamente el primer sábado después 
de la Pascua de Resurrección, y a ser 
posible a las 6 de la madrugada, porque 
esta es la hora en la que absolutamente 
todo el pueblo se pone en movimiento 
para la romería más impresionante de 
estas tierras: cuatro horas de ida y otras 
tantas de regreso para visitar la ermita 
de la virgen que hay en Requesens, por 
trochas montañosas increíbles, siguiendo 
el curso del río Anyet. Les aguarda a su 
paso una recepción de campanas 
lanzadas al vuelo en Sant Climent 
Sescebes y una parada obligada en 
plena serranía pirenaica, en el llano 
llamado de la Ribera. A lo largo del 
camino se levantan dólmenes que 
proclaman, con voz de piedra, que 
aquella romería tiene más milenios que 
los que el cristianismo le concede». 

Aqüestes ratlles em van intrigar, a 
l'igual que moltes altres d'aquest llibre. 
I també, com he fet en semblants 
ocasions, vaig decidir de fer 
personalment el romiatge, a fi de veure 
sobre el terreny de qué es tractava i 
intentar treure'n algunes conseqüéncies 
que justifiquessin l'opinió de García 
Atienza. 

El dissabte anterior a aquella diada 
hi vaig anar; en primer lloc, per tal de 
saber trobar el poblet a través del 
laberint de carreteres empordaneses, 

Joan M.a Gallardo i Matheu 

Segona lont ferruginosa. Adornada en temos mes 
moderns amb taula i bañes, no és utilitzada per 
l'aplec. Es troba a la mateixa aleada del santuari, i 
a una distancia d'aquest d'uns 200 m. (Foto: Joan 
M a Gallardo) 

sobretot durant la nit; i, en segon Hoc, 
per tal de conéixer la realitat dels 
horaris, distàncies, etc. I aixi ho vaig fer. 

El santuari on es venera la Verge de 
Requesens es troba situât a la vora del 
castell del mateix nom, i a una alçada 
aproximada de 600 m, en la ves'sant S 
de la carena pirinenca per on passa la 
linia de la tronferà. El conjunt es veu a 
simple vista des de Mollet de Perelada, i 
sembla molt mes a prop del que 
reaiment és: cosa d'uns 17 Km. 

Del romiatge en diuen «la processò de 
tramuntana», perquè es tracta d'una 
processò i segueix quasi exactament la 
direcció N. Però, vulgarment, és conegut 
com «el dia del menjar i del beure», per 
les évidents raons que mes endevant 
veurem. L'horari, mes o menys oficial, és 
el segùent: 

6h - Repic de campanes, per a 
despertar als dormilegues. 

7h - Emprèn la marxa la processò, 
amb un petit santerist al 
davant. 

7h 20 - Les campanes de Sant 
Climent saluden el pas de la 
processò. 

9h 30 - Arribada al Pia de la Ribera. 
Parada i fonda per a 
esmorzar. 

10h - Es reemprèn la marxa, i 
s'enfoca la pujada. 

12h - Arribada al santuari. Es prenen 
posicions per al dinar. 

13h - Missa. 
13h 45 - Distribució del «ranxo». 
14h - Dinar familiar. 
16h 45 - Rosari. 
17h - S'emprèn el retorn. 
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Itinerari de ta processò. 
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18h 30 - Arribada al Pia de la Ribera. 
Parada i fonda per a berenar 
(no s'en perden ni una!). Aquí 
s'acaben les existències que, 
miraculosament, hagin sobrat 
del dinar. 

19h - Retorn a Mollet. 
21 h - Arribada al poble on, els pocs 

que s'hi han quedat o els que 
hi han arribat abans en cotxe, 
surten a rebre els de la 
processò amb ciris encesos. 
Es fa una volta al poble bo i 
cantant, i es dona per 
finalitzada la Processò de 

Tramuntana, o el día de 
menjar i del beure. 
L'horari oficial no diu res de 
l'hora en qué hom sopa (!) 

Amb aquesta informació, dones, em 
trobava a Mollet el dia assenyalat, a un 
quart de vuit, just quan feia 5 minuts 
que la processò havia emprés la marxa. 
(Vaíg preguntar la direcció que calia 
prendre a uns homes que carregaven les 
cistelles familiars dels queviures en un 
remole de tractor, a fi que els 
participants a la processò poguessin 
caminar amb les mans lliures.) 

Els primers dos quilòmetres, fets per 
carretera fins a Sant Climent, entre les 
primeres Hums de l'alba, foren molt 
avorrits i fins i tot decepeionants. No 
obstant, després d'aquest poble, quan 
s'agafa el carni de terra i aquest 
comença a serpentejar entre hortes i el 
riu, la cosa ja adquireix un major 
atractiu. Passat el llogarret de Vilartolí, 
m'adono que les grosses pedrés que hi 
havia pel carni, en dos trams d'uns 
20 m, eren restes d'un antic empedrat. 
Es tractava, dones, d'un carni important! 

Arribats al carni de la carena, ben 
aviat sorgeix per l'esquerra un magnifie 
menhir: la «Pedra dreta». M'hi acosto i 
observo que té la secció triangular, en 
forma de triangle isósceles. El seu vértex 
es troba orientât aproximadament al S, i 
dues de les sèves cares están 
treballades, perqué son planes. 

M'uneixo a la cua de la processò, que 
segueix carenejant pel carni, sempre 
amb la petita creu al davant. Anem 
pujant lentament, fins que entrem ja de 
manera franca al bosc, un bosc d'alzina 
surera bàsicament, amb pinzellades de 
color que hi posen les flors boscanes de 
tots colors que hi floreixen per 

primavera 
Tinc algun petit canvi d'impressions 

amb alguns components de la processò, 
però no duren massa, perquè jo vaig 
observant tot el que m'envolta. Per altra 
part, sóc de naturalesa poc 
comunicativa. Ens sobrepassen ja alguns 
cotxes i el tractor amb el remolo que 
porta les vitualles familiars. 

Arribem al Pia de la Ribera després 
que una lleugera baixada del carni ens 
porta del nivell de la carena al del riu, a 
la ratlla dels 300 m d'alçada. Alli ja hi ha 
els qui han vingut en cotxe, i hi 
preparen l'esmorzar, puix tots han sortit 
de casa amb solament una tassa de 
café amb llet i algunes gaietés a 
l'estómac. 

Filmo un xic les pintoresques escenes 
que hi tenen Hoc, entre fuets, pa amb 
tomàquet i llangonisses, menjo els meus 
ganyips per a refer-me, i emprenc en 
solitari la pujada, a fi de fer-la al meu 
aire i poder aixi filmar l'arribada de la 
processò al santuari. 

La pujada és torta, però bonica. El 
castell de Requesens, que al llarg de la 
marxa d'aproximació s'havia anat 
perfilant a dalt del turò, sens va 
acostant i mostra a poc a poc els seus 
détails. Ara no és habitat. Però, molt ben 
reconstruit a principis de segle, va ser 
ocupat per ambdós exércits al llarg de 
la darrera guerra civil. Abandonat 
posteriorment, els propietaris se'n van 
desinteressar i ara comença a 
deteriorar-se per les teulades. 

De cop, al darrera d'un revolt, se'm 
presenta el santuari, encara a uns 100 m 
més amunt, gairebé al nivell del castell. 
Començo a veure bestiar lliure. Passo 
pel costat de la capella velia, romànica 
rùstica, transformada posteriorment en 

Muralla que forma part del castell própiament dit. Es poden apreciar les grans pedrés utilitzades en la 
seva construcció. que destaquen entre les normáis, més petites Podria tractar-se d'éléments 
constructius aprolitats de fortificacions anteriors ¡Foto Joan M a Gallardo) 
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masia que serveix avui d'estable, i arribo 
finalment al Hoc on es troben les restes 
d'uns molins amb Murs rescloses i 
canals, els quais, pel seu aspecte, 
sembla que han estât utilitzats fins a 
temps relativament récents. 

Després de rebre per l'esquerra el 
carni que puja de Cantallops, comença 
la pujada final, i es deixa a la dreta el 
turó del castell. Veig a la vessant de la 
muntanya restes de feixes, avui dia 
envaïdes totalment pel bosc. Petites 
esplanades ermes indiquen l'antiga 
existencia de cultius en aquell Hoc (cosa 
lògica, per altra part, puix la gent del 
castell i els servidors bé havien de 
subsistir). 

Arribo al santuari quan hi comencen a 
arribar els primers cotxes. La gent 
s'afanya a prendre posicions: obren les 
taules plegables i endrecen el Hoc 
escollit. Hom comença a arreplegar 
llenya i a preparar els focs que, un cop 
réduits a brases, servirán per a coure les 
viandes. L'ambient és alegre i es va 
animant a cada nou vingut. 

Tothom va vestii de testa; les dones 
amb llur millor vestit, i els homes amb el 
«del diumenge». Ais vells, ningú no els 
treu la gorra. 

A quarts duna arriba la processò que, 
amb la creu al davant, entra a 
l'esplanada bo i cantant. La travessa i 
s'encamina a l'església, on deixen el 
santcrist, i els romeus finalment poden 
reposar. 

A la una comença la missa, dintre 
aquella esglesiola coberta amb volta de 
cañó apuntada, on jo calculo que hi 
deuen caber unes 150 persones. L'aitar 
és guarnit amb flors. 

Em va impressionar la senzillesa de la 
cerimònia i la espontaneitat de la gent. 
Era el poblé que prenia part en la seva 
missa, dintre d'un ambient de cordialitat 
que ben aviat em va captivar. A 
l'ofertori, cinc nens i nenes recitaren per 
torn petits poèmes rústecs, i dipositaren 
després uns pomells de flors casolanes 
ais peus de la imatge de la verge 
barroca que, aixi, va quedar 
embolcallada amb aqüestes ofrenes. 

El sermó, de 10 minuts escassos, va 
tocar els temes precisos amb les 
paraules adequades, per tal que les 
idees entressin fàcilment en aquells 
cervells de l'Alt Empordà. Entre altres 
coses, va esmentar el poc ortodoxe 
concepte de l'augment de la receptivitat 
de la persona amb un prellongat 
contacte amb la naturalesa, com era el 
cas deis qui en processò havíem pujat a 
peu. (No vaig poder estar-me de felicitar 
l'oficiant, el rector de Mollet, un cop 
acabada la missa: se'n va mostrar molt 
sorprès. Després d'un breu intercanvi de 
frases, finalment em va dir: «Amb tant 
de vinagre com s'ha de beure cada dia, 
les seves paraules han estât com un 
caramel». Bonica reflexió, a fe!). 

Continuant la missa, vingué l'adoració 
de la reliquia, a la qual van participar 
tots els assistents. Molts dells, joves i 
vells, van combregar, arribada l'hora. 
I finalment, acabat l'acte, va tenir Hoc 
l'emotiu cant dels goigs. Una estrofa els 
homes, una les dones, per acabar la 
darrera tots junts, donant mes lentitud i 
majestat a la repetida cantinela amb qué 
havien anat enaltint les virtuts i els 
miracles de la Verge. Era un final 
realment íntim i emocionant per aquell 
poble que, un dia a I'any, ret homenatge 
a aquella patraña perduda a les 
vessants pirinenques. 

Sortida de missa. Parlotejar de la gent, 
corredisses de la mainada, Hum, color i 
moviment, ambient festiu. Vagabundejo 
entre la gent, tot filmant escenes 
captivadores i espontànies. 

Tot d'un plegat, corre la veu: «...que ja 
donen el ranxo...!». I, efectivament, allí, a 

l'esplanada, pervivia el costum médiéval 
de donar de menjar als pelegrins per 
part dels senyors del castell. Tothom 
anava responent a aquest avis, proveïts 
de qualsevol estri que pogués contenir 
el potatge (en gênerai eren els plats 
sopers de la vaixella de casa). 

Es comencen a formar pintoresques 
eues davant de dues grans peroles 
d'aram, ben brunyides per dins i 
totalment nègres de sutge per la part de 
fora, al darrera de les quais hi havia, 
somrients, els masovers del santuari, 
armats amb grans cullerots. 

El ranxo estava compost per fesols 
del pais, arrôs i fideus, i segons la 
perola de que es tractés, amb mes o 
menys additament d'espècies (pebre, 
particularment), destinades a estimular la 
set. No cal dir que el jovent feia cua 
davant la mes picant. 

Evidentment, aquesta menja no era la 
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Part posterior de la primitiva capella romanica, situada at peu del castetl. en plena vessant i a la 
vora del cam! procedent del Mollet. 
Es veu clarament I'absis principal, acompanyat a la dretaperunaltredemespetit (Polo JoanM 8Gallardo) 

medieval original, puix que en aquelles 
llunyanes époques es desconeixien 
aquests components. Pero, aixi com amb 
el temps la financació de la menja ha 
passât de mans dels senyors a les de 
la parroquia, també la composició ha 
anat variant respecte a l'original. 

Tot mastegant els fesols es vivia 
l'alegria del aplec; l'alegria de la gent en 
trobar-se reunida de nou en aquell Hoc, i 
l'alegria que el dia els acompanyés amb 
una bonança. 

Jo parlava amb gent desconeguda, 
que em tractaven corn si m'haguessin 
conegut de tota la vida Un veil em va 
preguntar: «Veritat que vostè...?», i em 
va explicar fil per randa el que jo havia 
anat fent des de la meva sortida de 
Mollet. Instintivament vaig pensar en els 
tam-tams de la selva africana. 

Pue dir que, després d'haver repetit 
de ranxo i de completar el dinar amb 
una racció de ganyips i uñ bon trago 
d'aigua fresca de la font, no em van 
quedar ganes per a menjar res mes. 
Pero, per a la resta de la gent, alió havia 
estât tan sols l'aperitiu. El vertader dinar 
s'estava coent sobre les graelles, al caliu 
deis focs que havien enees una hora abans. 

En voleu de costelles, tails de Horn, 
earn magra i butifarres de tota mena 
que s'estaven daurant sobre les roges 
brases, tot i agafant aquell regustet de 
fum de fusta vival Tot eren tràfecs de 
graelles, mentre les dones preparaven 
l'amanida, guarnida amb bons trossos 
de fuet i de llangonissa, que anáven 
posant a la vaixella portada de casa, 
sobre les millors tovalles que tenien, 
sobre taules, sobre l'herba... tan se valia! 
I no cal dir la muntanya d'ampolles 
posades en frese a la pila de la font. Allí 
es tractaven de tu el xampany amb el 
carínyena, el rioja, el priorat i la 
garnatxa, i amb el vi dole del país amb el 
qual s'ha d'anar amb molt de compte! 

No cal dir que vaig esgotar la meva 
provisió de pellicula, perqué les escenes 
pintoresques s'esdevenien a ritme 
vertiginós. Va ser una llàstima no haver 
pensât a fer fotografies, ja que, 
aleshores, aqüestes ratlles haurien estât 
acompanyades amb imatges mes vives 
de les que vaig prendre dues setmanes 
mes tard. 

A dos quarts de tres, i després de fer 
els meus calculs, vaig emprendre la 
marxa en solitari, amb recança. Pero 
tenia al davant 17 Km de camí, i encara 
que en part eren de baixada, ningú no 
em treia les meves quatre hores llargues 
de caminar fins arribar al cotxe, que el 
tenia descansant a Mollet. 

La tornada no té historia. La meva, 
vull dir. 

Fins aci resta exposât allò que vaig 
veure i sentir al Harg d'un romiatge 
envoltat d'un ambient natural, cordial i 

afortunadament no contaminât, ni per 
estranys ni per esnobismes; tot era 
casóla. Però, no obstant, resten en peu 
les preguntes iniciáis, les que em van 
moure a emprendre l'aventura. 

En primer Hoc, la situació del castell. 
No defensa res, ni poblé ni encreuament 
de camins, ni frontera... A mes, és 
edificai al cim d'un turó aproximadament 
cònic. I sabem que les civilitzacions 
precristianes acostumaven a situar llurs 
mes sagrats santuaris sobre els turons 
d'aquesta forma. 

En segon Hoc, el mateix fet de l'aplec, 
célébrât després de molts quilòmetres, a 
pie bosc, partint de Mollet i seguint la 
direcció Nord. Seria més logie que el 
romiatge sortis de Cantallops, situât molt 
més a prop, o bé, fins i tot, de Sant 
Climent. D'altra part, resta per explicar el 
fet que l'aplec es faci en forma de 
processò, una manera insòlita de portar 
a terme aqüestes celebracions. 

Al fet d'haver-hi un menhir a la vora 
del carni, no li dono cap més 
importancia que la de ser fruit d'una 
casualitat; la regió és encara avui molt 
abundant en restes megalítiques. I, 
probablement, el menhirés anterior al carni. 

La clau que em va permetre de trobar 
una resposta raonable a aqüestes 
preguntes i reconstruir la historia del 
Hoc, va ser la troballa (en els llocs 
indicáis en el plànol) de dues fonts 
ferruginoses, d'un alt contingut de ferro 
a jutjar per la torta coloració vermella 
que tenien els Ilots que qualsevol font té 
en els desguassaments. Partint d'aquest 
fet, la historia del Hoc es pot reconstruir 
de forma aproximada, però 

versemblantment veridica. 
En un moment indeterminat de la 

protohistôria, uns pobles pre-celtes 
(ligurs, pelasgis, tribus oestrimniques, 
curetés, etc.), van descobrir les virtuts 
curatives d'aquelles aiguës per a 
determinades malalties, l'origen de Jes 
quais séria la manca de ferro. Perô, 
probablement, llur manca déstructura 
politica, social i cultural no en va facilitar 
l'aplicaciô metôdica. Potser podriem 
exceptuar els ligurs, que poden ser (sota 
certs aspectes) els predecessors dels 
celtes. 

Sabem que els pobles agrupats sota 
aquest darrer nom van tenir la virtut de 
recollir i assimilar per a ells tots els 
coneixements que van poder aprendre 
dels pobles, els territoris dels quais 
anaven ocupant en aquella expansiô, i 
podien aixi desenvolupar, sobre 
aquestes solides bases, una gran cultura 
(ignorada fins ara), les principals 
caractéristiques de la quai anem, perô, 
descobrint a poc a poc, principalment a 
través de Plini el vell, Estrabô, Juli César 
i d'altres. L'adequada interpretaciô de 
tradicions i llegendes també ens ajuda a 
complementar i ampliar els nostres 
coneixements sobre restructura d'aquella 
civilitzaciô, deliberadament esborrada per 
les que la van succeir. 

La regiô catalana formava part, 
indubtablement, de la zona ibèrica 
mediterrània; perô cada dia més 
s'accepta el fet que els celtes poseïen 
certs enclavaments en territori ibèric; 
aixô, els ibers, un poble pacifie, els ho 
van permetre, puix en treien profit. És 
sabuda la gran quantitat d'arrels celtes 
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que contenen molts toponímics 
empordanesos. ( 2 ) 

Els druides celtes, successors sens 
dubte d'uns anteriors «homes savis» 
Ngurs, i que entre altres coses es 
distingien per ser uns metges eficacos, 
de seguida van aprofitar-se de la virtut 
curativa d'aquelles aigües. I, naturalment, 
d'acord amb les bases de llur religió 
naturalista, l'indret va ser declarat 
sagrai, al meu parer, per les següents raons: 

- per tractar-se d'aigua (element 
primordial); 

- per teñir aquesta aigua virtuts 
curatives; 

- per brollar de la terra; i 
- per trobar-se en pie bosc. 

El «balneari» allí creat va esdevenir, 
dones, un indret altament sagrai per les 
cítades raons, així com pel seu entorn. 
És logie suposar que en el proper turó 
cónic s'hi bastís un altar o santuari 
dedicai a la Mare Terra, origen de tota 
fertilitat i de tota vida. 

El carni que hi menava tenia totes les 
probabilítats de (seguint el curs de la 
Muga) venir directament del mar, 
concretament del golf de Roses, un bon 
Hoc naturai de desembarcament pels qui 
venien per mar. La troballa 
d'enterraments celtes a la vila de 
Perelada (cap allá als anys 24 i que va 
ter rodar el cap als nostres historiadors i 
arqueòlegs), no solament pot indicar 
l'existència d'un enclavament celta en 
territori iber, sino que també ens pot 
confirmar que el carni passés per aquell Hoc. 

És de suposar que un altre carni 
podia arribar a Requesens procedent de 
la Gàllia, possiblement passant pel coli 
del Portús i, girant després cap a l'Est, 
passant per Tactual Cantallops. Pot ser 
una confirmació d'aquesta hipótesi 
l'existència, prop del carni actual, d'una 
ermita dedicada a santa Llùcia, una 
santa que, segons hom creu, no 
representa sino un mitjà de 
cristianització (per sembianza fonètica) 
de llocs antany dedicats al déu celta Lug. 

La vinguda deis romans va destruir el 
celtisme, i prohibí als druides l'exercici i 
l'ensenyament de llurs coneixements, 
llevat dels de medicina, perqué aquesta 
era una matèria que no dominaven i, per 
tant, els resultava d'utilitat. Cree, dones, 
que el Hoc va continuar en actiu; 
probablement, després d'haver substituí! 
l'aitar celta del cim del turó per un altre 
dedicat a la déitat romana de semblant 
significai, i probablement acompanyat 
per un rùstie oppìdum destinai a vigilar 
aquell Hoc, de pervivència sagrada. 

Les invasions barbàriques que 
seguiren el desrnantellament de l'imperi 
roma només ens deixen conjectures 
respecte al desti del Hoc. Probablement, 
les aigües van continuar utilitzant-se, per 
més que els druides que en controlaven 
Tus haguessin desaparegut. És possible 
que algún tipus de fortalesa militar 

Menhir la «Pedra dreta», situai vora al carni, a poca 
estona de sortir de Vilartoli (Foto: Joan M a Gallardo ) 

Aqüestes són les pedrés que tins ta poc van (ormar 
les dar reres restes de l'empedrat del carni de 
Requesens. Ara jauen mal amuntegades al llarg d'un 
marge, a la dreta del carni 

substituís al cim del turó el suposat 
oppidum roma. 

I, amb el temps, pel fet que en la 
memòria ancestral dels habitants de la 
regió aquell Hoc continuava mantenint el 
seu carácter de sagrat, s'hi va edificar 
una rùstica capella per a justificar la 
sacralització del Hoc, sota Tadvocació de 
la deïtat de torn; en aquest cas, i amb 
motiu de la cristianització, la Verge 
Maria, successora de la Mare Terra, i 
probablement amb una imatge negra. 

El tradicional carácter sagrat de 
l'indret demanava una vigilancia; aquí té 
l'ongen el castell, destinât ùnicament a 
aquesta misió. La seva utilitat primera es 
va anar perdent a poc a poc en la 
memòria, i prengué més importancia el 
seu paper de residencia feudal. És 
probable que sigui d'aquesta època 
l'empedrament de part del carni, les 
restes del quai he esmentat abans. 

Més endavant encara, s'hi va edificar 
un nou santuari, situât més amunt que 
l'antiga capelleta, ja en el Hoc actual, i 
orientât de forma que l'entrada es trobés 
directament enfocada a l'antic carni de 
pujada (veure el plànol, n.° 5), justament 
d'esquena a l'indret on arriba el carni 
actual que es va construir molt més 
endavant. 

Quant a la processò, és una probable 
pervivència de l'antiga celebrado, a la 
quai acudien tots els pobles de la 
contrada, tot fent el carni de mar, i 
coincidint amb l'equinocci de Primavera. 
Era una testa en la que es pregava 
perqué la Terra, amb la seva fertilitat, els 
propicies una bona coluta. Les diferents 
alteracions i modificacions que va anar 
sofrint, al llarg dels segles i a través de 
les diferents cultures que es van succeir, 
no podem ni conjecturar-les; però el fet 
va perdurar fins a esdevenir Tactual 
processò de tramuntana que abans he 
descrit. 

Que avui surti concretament de Mollet 
i no de Perelada, de Sant Climent o de 
qualsevol altre punt del carni de mar, ha 
d'obéir a alguna rao que se m'escapa. 

Quan, dues setmanes més tard, vaig 
tornar a l'indret per tal de fer les 
fotografíes que acompanyen aqüestes 
ratlles, en arribar al punt del carni 
marcat en el plànol amb el n.° 1, em 
vaig trabar amb la desagradable 
sorpresa que una pala havia anivellat el 
carni, a fi de fer-lo més transitable. Les 
grans pedrés que, durant segles, hávien 
format el pis, es traben ara 
amuntegades al llarg d'un marge proper. 
Així tenim cura del nostre patrimoni!*3' 

Finalment, recomanaré a qui vulgui 
sentir personalment les vivéncies que 
he descrit, que hi vagi l'any que ve, a 
peu, naturalment. Però, per favor, que no 
trenqui amb la seva presencia la intimitat 
de l'aplec. Res de botes de muntanya ni 
de motxilles, de transistors i, molt 
menys, de guitarras. Unes bones i 
còmodes xiruques, un jersei i una 
camisa de franela (o de mànega curta, 
segons el temps), i procurar d'integrar-se 
al poblé. D'aquesta manera, igualats, 
sense desentonar, de segur que us 
acolliran com a un d'ells, amb tota 
franquesa i cortesia. Al mateix temps, 
veureu com aquesta integració us 
permet de fruir més de la diada. 

Nota: Per arribar al santuari, un dia 
que no sigui el del aplec, s'ha d'agafar 
el carni de Cantallops, ja que el que surt 
de Sant Climent es traba tancat poc 
abans del Pía de la Ribera. 

(1) Editorial Martínez Roca, 1981. 

(2) Vegi's Pella i Porgas, «Historia del Ampordán», 
cap Vi Apéndix kC, a la 2.a pan. 

(3) Concreto aquesta data com a dada histórica: 
la destrucció va teñir /toe durant les setmanes del 8 
al 30 d'abril de 1983. 
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ESQUÍ AL MONTSENY 
A la memòria 
(1885-1949) 

Ara que al Centre estem festejant els 
75 anys de la creació de la Secció 
d'Esports de Muntanya i el primer 
moviment important per a la práctica de 
Tesqui a casa nostra, voldria evocar el 
record d'una insòlita excursió a cavali 
deis esquís: tres dies d'esquí al 
Montseny! Exactament, els dies 26, 27 i 
28 de gener del 1945. Protagonistes: 
l'Albert Oliveras, en Joan Cardona i jo. 

Cinquanta, o quaranta, anys enrera, 
quan la motorització particular era molt 
limitada, les nevades montsenyenques 
eren molt mes aprofitades pels 
esquiadors. Sempre que hi havia una 
bona nevada, el Matagalls rebia 
nombrases visites. Rarament la neu 
estava en condicions òptimes, però sí 
que era passadora en la major part de 
les ocasions. 

El diumenge abans de la sortida 
objecte d'aquesta resenya, junt amb 
TOliveras i altres companys del Centre, 
anàrem a Balenyá amb la intenció de 
pujar al Matagalls, com féiem 
normalment altres vegades, però hi 
ensopegàrem un dia tan tapat i rùfol, 
que no passàrem de la Pomereta. La 
neu era acceptable, i n'hi havia una 
bona gruixa, que caldria aprofitar. 
Planejàrem, dones, una nova sortida pels 
vinents divendres, dissabte i diumenge, 
amb l'esperanca que el temps ens faria 
bona cara. Tinguérem la sort que hi fes 
una nova nevada el dimecres, i això ens 
assegurà el goig de poder passar tres 

gran massa bianca de la neu caiguda 
Tot just a la sortida de Testado de 
Balenyá ja ens calcem els esquís: hi 
dúiem les pells posades. Fa un sol tot 
espantadot; però, encara que l'escalfor 
és minsa, l'agrai'm perqué el fred és viu. 
Com sempre, seguim el tros de la 
carretera de Seva fins al trencall del 
carni d'EI Bruii. Per entremig de la 
roureda escollim el millor pas, enmig del 
silenci, romput lleument pel lliscar ritmat 
deis nostres esquís. Fem una petita 
parada per esmorzar a l'hostal d'EI Bruii. 
Els hostalers ens diuen que ens envegen 
pel nostre bon humor d'anar muntanya 
amunt amb aquelles fustes ais peus, i 
amb la fredor que fa! No els en fem 
cabal: encara que els volguéssim 
explicar la nostra dèria, possiblement 
tampoc ens entendrien. 

Adéu-siau, bona gent! Nosaltres, 

La creu de Matagalls està engalanada (Foto Ramon Pujol) 

de Pau Badia 

Ramon Pujol i Alsina 

dies esquian,t pel nostre estimât 
Montseny. 

Divendres 26 de gener: Hem sortit 
de l'estaciô del Nord, en el tren de les 
sis del mati. Quan som a Balenyà, ens 
adonem que la nevada suplementària de 
mitja setmana ha estât considérable, ja 
que tôt resta feixugament cobert per la 
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Les Agudes des del Matagalls (Foto: Ramón Pujol) 

muntanya amunt! L'Oliveras i en Cardona 
surten disparats; a mi, em costa un mica 
de seguir-ne el ritme. Els veig com 
m'esperen al capdamunt deis Esqueis; i, 
així que m'han atalaiat, em fugen una 
altra vegada, i novament els veig que 
m'esperen a la Pomereta. Nova fúgida... 
i al cim de Matagalls ens hem reunit tots tres. 

Som afortunáis, perqué el dia és ciar, 
i la vista en totes direccions és 
magnifica. Tot el país és blanc i blau. La 
creu de Matagalls está engalanada per 
uns capriciosos crestalls de gel. Les 

Agudes, amb la gran nevada, teñen tota 
l'aparenga d'un cim pirinenc. El fred és 
molt intens. Treiem les pells deis esquís, 
i mirem d'arrecerar-nos una mica sota la 
creu, de cara a Les Agudes. No 
esmercem massa estona per al dinar, 
perqué el fred pica mes del que 
voldríem. Una última llambregada al 
paisatge meravellós que ens envolta, ens 
calcem els esquis, i fem la davallada 
cap a Coli Pregón, Pía del Parany, collet 
de l'Home Mort, i cap a Sant Margal. 
Fins al collet de l'Home Mort, la 

davallada ha estat deliciosa, no pas així 
des del collet fins a Sant Margal; 
especialment a l'últim tros, on els 
monumentals ginestells eren una trampa 
Constant, amb ensorrades inesperades 
que ens entorpiren forga el darrer tros 
de davallada. 

Sant Margal! Quants records, Déu 
meu! El Nasi, la seva muller, la filia 
María! i aquelles collades 
d'excursionistes entaforant-se per tot 
arreu, en aquelles cambres grandioses, 
plenes de Hits i de catres, per encabir-hi 
tota la gent que es presentes La cuma 
no parava ni un moment. La pobra 
muller del Nasi, no donava l'abast. I 
sempre hi havia els rerassagats que 
s'havien mig perdut. Sort n'hi havia, deis 
repics de la campana de Termita que 
feia el Nasi, i deis fanalets encesos que 
algún deis mossos mostrava des de la 
creu de Sant Margal. (Això passava fa 
gairebé quaranta anys! Les coses han 
canviat molt. La nostra trista guerra no 
sois va trasbalsar tot el país, sino que 
també ho ha fet en la nostra manera de 
ser. Aquesta és una malura, que encara 
costará anys d'alliberar-nos-en del tot!). 

I bé; en entrar a Sant Margal 
tinguérem una ben agradable sorpresa. 
Hi trobárem el nostre estimat i veli amie 
Pau Badia. Hi havia pujat amb esquís 
des de Viladrau i, com solía fer gairebé 
sempre, anava sol. 

Deixeu-me que us parli una mica d'en 
Pau Badia. Era un enamorat de la 
muntanya i de totes les coses que s'hi 
tan i que s'hi troben. Res no li passava 
per alt; tenia un esperii molt sensible i, 
dintre seu, hi portava una alegría que li 

Sant Marcai! Quants records. Déu meu! (Foto: Ramon Pujol) En Pau Badia al Puig d'Alp (Foto: Ramón Pu/ol ) 
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traspuava al defora: sempre el veles 
content i feliç. Jo el considerava com 
una mena de franciscà dels nostres 
camins i dels nostres cims. Era molt 
agradat de fer les excursions en solitari, 
i jo crée que ho feia perquè ningû no el 
pogués distreure del seu goig intim de 
fer sempre nous descobriments en els 
continuais romiatges fets arreu del pais. 
Tenia, però, una especial predilecció per 
les grans serralades i pels cims del 
Berguedà. Dues vegades l'havia trobat 
sol al santuari del Gresolet, on passava 
llargues estones explicant rondalles a la 
quitxalleta dels ermitans, i els ensenyava 
de cantar cançons nostres. En Badia en 
coneixia moites i sabia cantar-les molt 
bé. També anava molt sovint a Sant 
Roma de La Clusa. L'hi havia trobat, 
també sol. La mainada de la Clusa 
estimaven molt a n'en Pau Badia per les 
rondalles que els contava ì per les 
cançons de la terra que els feia cantar. 
Recordo aixi mateix que una vegada, a 
començaments de juny del 1943, quan 
la meva muller i jo pujàvem des de La 
Molina al Puig d'Alp, i molt a prop del 
cim, ens adonàrem d'un puntet solitari 
que anava pujant pel fons de la Cornelia. 
Un home sol! Vaig dir tot seguit: «No 
pot ser altre que en Pau Badia». I aixi 
fou! Per a tots très, quina alegria 
retrobar-nos al beli cim del Puig d'Alp! 
El desti d'en Badia era, una vegada 
més, anar cap a La Clusa; i el nostre, el 
de Das, per Vall-llebrera. Férem junts el 
carni fins a Coli de Jou, Hoc escollit per 
a dinar. Després, una torta abraçada al 
veli amie, i el contemplàrem una bona 
estona com, cantussejant una tonada i 
ben lleuger, davallava cap a Grèixer. Ben 
ceri que era un home feliç! 

Em penso que les uniques sortides 
collectives que havia fet en Pau Badia, 
eren les dels «Amies del Sol». Era molt 
estimât per tota aquella colla; i, 
afectuosament, l'anomenaven Pauet. 

En Pau Badia fou un dels pioners de 
l'esqui a casa nostra. Fent equip amb en 
Lluis Estasén i en Josep M.a Soler-Coll, 
el febrer del 1919, passant a cavali dels 
esquis el Port de la Bonaigua, es 
presentaren tots très a la Vali d'Aran per 
ta! de fer conèixer a/s aranesos el nou 
mitjà de moure's amb facilitât quan la 
neu ho cobreix tot. Aquesta primera 
demostració de la gran utilitat dels 
esquis fou patrocinada per la 
Mancomunitat de Catalunya. 

I bé; tornem a la nostra excursió 
montsenyenca. 

Sepàrem junts amb en Badia. Li 
explicàrem que Tenderne pujariem a Les 
Agudes i tornariem a Sant Marcai a 
sopar i dormir, i que el diumenge 
pensàvem tornar a Balenyà, passant 
altra vegada pel cim de Matagalls. Eli 

La ciesteta dels Casteltels és com un mató (Foto Ramon Pujol) 
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trobà magnifie el nostre programa i ens 
digué que, com que el diumenge 
s'escauria el seu seixanté aniversari, per 
celebrar-ho pujaria amb nosaltres al 
Matagalls. En aquells temps, ens sembla 
extraordinari que un home de seixanta 
anys volgués pujar amb nosaltres Ens 
en sentírem molt satisfets, ja que 
coneixíem l'historial muntanyenc del 
nostre veil amie i, a més, era un home 
fort i entrenat. 

Dissabte 27 de gener: Fa un dia de 
meravella. Fem un bon esmorzar i sortim 
cap a Les Agudes. Passem, i hi pugem 
molt bé, per la fageda termenal de la 
canal de Les Agudes, i ara ens hi 
enfilem de dret per anar a sortir al collet. 
Al cap de poca estona de trobar-nos a 
la part més redreçada, ens hem hagut 
de treure els esquís i ha calgut 
carregar-los a la motxilla. Els meus 
companys van molt lleugers i teñen la 
sort que no s'ensorren tant com jo a la 
neu. Son ja gairebé al collet quan encara 
lluito a mitja canal, amb la neu fins a 
Tentrecuix a cada passa! Quan tree el 
ñas al collet, l'Oliveras i en Cardona em 
tan una gran ovació, perqué teníen por 
que jo no hagués abandonat. De fet, ha 
estât una pujada un xic pesadeta. Del 
collet al cim de Les Agudes, tot era 
delicies: pel panorama, pel sol que llui'a, 
i perqué el fred no mossegava com ahir. 
Ens arrecerem sota el cim i fem una 
menjada. La cresteta dels Castellets és 
corn un mató, no en surt ni un cantell 
de roca. La vista cap a la carenada 
pirinenca ja no pot ser més clara. 

El Matagalls, tan carregat de neu, 

sembla que hagi crescut. Com ahir, tôt 
és blanc i blau. El sol baix de gener 
ompla de lluïssors la carena que va des 
del collet de les Agudes al Turô de 
l'Home. Que nés de bonic! Traiem les 
pells dels esquis i iniciem la davallada 
cap al Pla de l'Espinalt. Més que una 
davallada, en podriem dir una 
despenjada, perquè hi ha tanta neu que 
anem saltant d'una clariana de la fageda 
a una altra fins que, força enllà de 
l'indret de la font de Briansô, trobem 
una mica d'espai per a moure'ns amb 
una certa facilitât. Ara ja tenim un bon 
cami. Ens cal només anar del Pla de 
l'Espinalt a Sant Marçal. Com ahir, els 
meus dos companys em fugen i jo vaig 
fent. De tant en tant, els veig tots dos 
en un tombant de cami, tôt contrôlant si 
els segueixo bé. Quan m'han vist, 
reprenen la cursa Prop ja de Sant 
Marçal, m'esperen i fem una bella estona 
de parada. La cosa s'ho val, puix que 
ens fa una posta de sol espectacular. És 
extraordinari d'observar, embadalits, com 
va transformant-se la coloraciô de la neu 
a mesura que el sol va baixant i que les 
ombres s'allargassen: or vell, rosat, 
malva, blaus i morats. Estem com 
enlluernats per aquesta visiô tan fina i 
bella que ens fuig a grans gambades. 
Que n'es de bonica la muntanya! Com 
us en regraciem, Senyor! 

Quan som a Sant Marçal, ja no hi ha 
gota de sol enlloc: tôt té un to violaci i 
hi ha una gran quietud. Per llevant 
avança la fosca. Fa fred. La nit sera 
estelada. Anem a la casa. 

Hi trobem en Pau Badia, que ens esta 
espérant a la porta. Contents i amb bon 

MUNTANYA 4 1 



El Matagalls. Ian carregal de neu. sembla que hagi crescut (Foto: Ramon Pujol) 

El sol balx de gener ompla de lluissors la carena que va del collet de les Agudes al Turó de l'Home. 
(Foto Ramon Pujol) 

humor, sopem altra vegada tots quatre i, 
demá, farem plegats el retorn a 
Barcelona: 

Diumenge 28 de gener. Sembla que 
avui també tara bo. Hem ben esmorzat. 
Dlem l'adéu-slau a la bona gent de Sant 
Margal, posem les pells ais esquís... ¡, 
muntanya amunt! De pujada, el tros deis 
ginestells es passa molt mlllor; ens hem 
trobat a dalt de Coll Pregón mes aviat 
del que ens pensávem. En Pau Badia 
está eufórlc, I nosaltres també, per anar 
amb un estimat company que acaba 
d'entrar a la seixantena. Quan som al 
cim de Matagalls, la boira ens embolcalla 
i el fred se'ns tica fins al molí deis 

ossos. Cal, pero, fer una mica de parada 
per tal de felicitar en Pau Badia, tot 
desitjant-li que, encara per molts i molts 
anys, pugui pujar i baixar muntanyes. 
Ens hauria agradat de ter una menjadeta 
a recer de la Creu, pero el fred ens en 
fa fora. Traiem les pells dels esquis i 
emprenem la davallada; no resulta 
massa agradable a causa de la boira, 
amb caigudes inesperades, i amb aquell 
fenomen tan tipic, que no saps si puges 
o baixes. Sortosament, la neu es molt 
bona i, passat el Camp de Cine Sous, la 
boira s'aclareix forca. Seguim el descens 
cap a la Pomereta, Els Esqueis i, 
finalment, El Brull, on fern una breu 
parada a I'hostal per a fer-hi la 

menjadeta que hauriem volgut fer al 
Matagalls Reprenem el carni cap a 
Balenyà. Ara, a la tarda, el temps ha 
millorat, i, al fons de la plana de Vie, ens 
surf la carenada pirinenca carregada de 
neu, d'un rosat que es va encenent com 
si fos una tirallonga de coral. 

Al mateix Balenyà acabem la nostra 
esquiada montsenyenca, i al bar de 
davant l'estació fem un bon berenar i hi 
festegem amb més confort els seixanta 
anys d'en Badia. N'està tot joiós; i 
nosaltres també, per haver-lo tingut de 
company en una diada tan important per 
a eli. 

El retom a Barcelona fou felic i sense 
contratemps. Als anys quaranta es podia 
vìatjar en tren sense massa empentes. 
Foren tres magnifics dies d'esqui, en 
una de les nostres muntanyes més 
estimades: el Montsenyl 

Al llarg dels anys, quantes i quantes 
vegades hem pujat al Matagalls i a Les 
Agudes! Hem rondat per sota les 
tagedes, ens hem abeurat a les fonts, 
ens hem banyat als gorgs, i hem seguit 
tots els corriols amb l'encantament de 
l'enamorat novell, que va descobrint 
l'una darrera l'altra, les gràcies de la 
seva estimada. 

Amb ce! blau i sol radiant, amb vent i 
tempesta, amb boira i pluja, amb 
pedregada i neu, sempre t'he estimat 
Montseny! A les teves fondalades i als 
teus cims hi tìnc estotjats gratissims i 
inoblidables records. I dono gràcies a 
Déu per aquest amor apassionat, que 
mai no decau, per anys que passini 
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CRÒNICA EXCURSIONISTA 

ALPINISME 

Himàlaia del Tibet 

Everest (8.848 m.). Tampoc 
no ha tingut exit el segon 
intent català per tal d'assolir 
el sostre del mon. L'equip 
dirigit per en Conrad Blanc 
s'ha vist obligat a desistir 
quan ya tenien installât el 
camp 6è a una alçada de 
8.300 m, i després de llançar 
très atacs consecutius. 
L'adversa climatologia priva 
l'equip d'alpinistes catalans 
de pujar a l'Everest per la 
mitica aresta nòrdica. 

Himàlaia del Nepal 

Kangchenjunga (8.546 m). 
L'alpinista francès Pierre 
Beguin, de 31 anys, ha 
escalat aquesta muntanya 
amb tècnica alpina, i sol en el 
darrer tram, utilitzant via 
clàssica. 

Everest (8.848 m). Dos 
alpinistes japonesos han 
desaparegut després 
d'escalar l'Everest per la 
paret SO, la «via dels 
anglesos». Aquests alpinistes 
pertenyien a una expedició 
lleugera de la ciutat de 
Tòquio. 

Everest (8.848 m). Una 
expedició dels EUA, en la 
que participava l'alpinista Cari 
Buhler, ha escalat l'Everest 
per la vessant de Rongbuk. 
Assoliren el cim quatre 
alpinistes, entre ells el mateix 
C. Buhler. 

Himàlaia de l'india 

Ladakh-Kang Yissay Nord, 
Aresta NO (6.100 m). Un cim 
tan sois escalat en una 
ocasió, el passât any 1982, 
per una expedició japonesa, i 
repetit el passât estiu per 
Jaume Matas, Ramon Biosca i 
Toni Bros, de Terrassa, 
i 

Kenya (Àfrica) 

Mont Kenya. Repetició del 
Corredor del Diamant, 
d'aquesta muntaya, per 
J. Perez i P. Rodes, del C E . 

M O N T - R E B E I (Paret de Catalunya) 
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Via Cassiopea 
500 m ED. A2 

1.a ascensió: 12-5-84 

Per: Francese Padella i Enrié Camacho 

de Gràcia. 

Canada. Massis del 
Bugaboos 

J. Cabau, J. Wenceslao, 
A. Masana i T. Burgada, del 
C.A. Sabadell, durant la 
primera visita d'alpinistes 
espanyols en aqüestes 

muntanyes del Canadá, 
recorren diverses vies de 
dificultat en el Cres Spire. 
També hi recorren la via 
Bugabbo Spire, a la paret O 
del Howser-Tower (650 m), i 
amb passos de 5.7. 

Posteriorment, realitzen la 
primera ascensió de la via 
Catalonian Route (850 m) i 

una dificultat de 5.10. 
Per últim, al massis de 

Yamunska, recorren diversos 
itineraris entre 200 i 250 m , 
amb dificultats de 5.8 a 5.10. 

ALPS ITALIANS 

Massis del Gran Paradiso 
La via Chiara, al Ciaforon, 
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Travessa integrai dels Flautats 
450 m ED 

MONTSERRAT (El Bisbe) 

Via «La Reina de Escocia» l a ascensió: 13-5-84 
240 m MD, A2) Per: Gabriel Reina (solitari) 

1 a Ascensió: 13-5-84 
Per: Josep Belego, Xavier Martinez. Frederic Sole, Juan Belego i Pere Lluis 

MONT-REBEI (Paret de Catalunya) 

Via «Tempesta Nocturna» 1a ascensió: 10-3-84 
360 m MD+ Per; J. Lluis Moreno, J. Lluis Sasot 

i Santi Llop 
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MONTSEC (Paret de les Bagases) 

Via «Mescalina» 1.a ascensió: 22-1-84 

235 m ED Per: Francese Ranella i Enric Camacho 

Jaume Grau al 2n llarg de la via Hassebrandler a la paret N de la Cima Grande di 
Lavaredo, Dolomites (Foto: Q. Magriñá) 

ha estât recorreguda per 
J Andrés, P. Aranda i 
E. Azemas, de Barcelona, 
durant el darrer mes d'agost 
de 1983. 

ALPS FRANCESOS 

M a s s i s del Mont Blanc 

Petit Dru. La via clàssica 
de la paret N ha estât 
recorreguda per Manel de la 
Matta, en solitari i en un sol dia. 

Grand Capucin. L'equip 
murcià dels germans Gallego 
inaugura, a finals del passât 
mes d'agost, una via a la 
dreta de la directa de les 
Capucines «Boivin-Moioli». Es 
tracta d'un itinerari directe, 
utilitzant un sistema de 
dièdres fins a l'aresta del 
cim. 

ESPELEOLOGÍA 

ALGERIA 

L'expedició inter-club 
«Couscous 83» ha explorât el 
que és ara l'avene més 
profund d'Africa, l'Anou Ifflis 
(o Gouffre du Léopard) fins 
a -975 m, on un sitò els ha 
aturat. 

Pel proper estiu s'hi 
prepara una torta 
expedició-immersió.. El primer 
-1000 m d'Àfrica sembla a 
prop. 

L'anterior rècord el tenia 
l'Anou Boussouil, amb 
-805 m, situât força a prop 
d'aquest. 

AUSTRALIA 

A la Cocklebiddy Cave 
(Nullarbor Plain), l'expedició 
francesa del S.C. de Paris ha 
portât la longitud total de 
6.090 m, dels quais 5.240 
són sifons, en un atac de 47 
hores i amb un bivac 
post-sifó de 4 hores. 

El segon sifó fa 2.550 m. 
El tercer sifó, de 1.550 m, 
s'acaba en diverses estretors 
i amuntagaments de blocs. 

AUSTRIA 

L'expedició inter-clubs, 
realitzada el mes d'agost a 
Schweersystem 
(Batman-Höhle), ha arribat al 
sifó terminal a -1219 m, 
després de recórrer un gran 
riu subterrani amb un cabal 
de 3 a 4 m 3 /s. S'hi arribà en 

un atac de 49 hores sense 
bivac Les exploracions a les 
parts superiors de la cavitat 
continúen; ja s'hi han 
descobert més de 114 m de 
galeries, i és possible de 
millorar el desnivell tot 
remuntant. 

ESTAT ESPANYOL 

liles Canaries 

Submarinistes americans, 
canadenes i anglesos han 
portât el recorregut del Túnel 
Atlántida (el sifó més gran del 
món en aigua de mar) a 
1.377 m de longitud i a una 
fondària -53 m. 

Castella 

En el Complejo Ojo 
Guareña, el G E . Edelweiss 
ha topografiat 83 Km de 
galeries. Uns altres 12 Km 
són a punt de ser enllaçats a 
la xarxa principal. 

La Secció d'Espeleologia 
del C E I . , d'Alcalà de 
Henares, ha realitzat una 
nova topografia de la Cueva 
del Reguerillo (Patones). S'hi 
han explorât algunes zones 
noves, i s'hi ha acabat 
totalment, pel que sembla, la 
cavitat. El recorregut total és 
de 10.080 m, i el desnivell de 
92 m (+ 4, -88). 

Monts Cantàbrics 

A la Red del Silencio (antic 
sistema Caballos-Valle) les 
darreres exploracions dels 
grups GAES, CAS (Bilbao) i 
SC-MJC (Rodez) han portât el 
recorregut topografiat a 
45 Km, molt a prop dels 
46,2 Km del Sistema de la 
Piedra de San Martín. 

A la Cueva de la Gándara, 
el SC. de Dijon ha superat el 
sifó terminal, tot accedint al 
col lector subterrani del riu 
Gándara, amb 2 Km de 
galeries, que surt d'un altre 
sifó explorât parcialment. 

Picos d'Europa 

Membres de la SIE-CEA 
(Barcelona) han superat 
l'esfrondament terminal del 
Pozu Cabeza Muxa, i han 
continuât l'exploració 
dificultosament a causa del 
gran cabal del riu fins a la 
cota -710 m. 

En el Pozu Jorcada Blanca, 
els anglesos de rO.U.C.C. 
han assolit el sifó terminal a 
-590 m, darrera un llarg 
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Cova de Fontrabiosa Capar (Foto: Alfred Montserrat) 
méandre actiu. 

L'estiu de 1983, l'inter-clubs 
SCOF-SCA ha explorât la 
Sima Grande la Torrezuela 
(FP 202) fins a -400 m. La 
Sima del Hielo (199) s'ha 
acabat a -200 m. 

L'A.S. Charentaise 
(Angoulême) ha unit la Sima 
de la Torre de Altaiz amb la 
Sima del Jou de Lloroza, a la 
cota -536 (respecte a la 
primera). Amb les noves 
galeries explorades, el 
desnivell total passa a ser 
de -583 m. 

Un inter-clubs francès i 
membres del S.C. Alpino 
Valenciano han explorât la 
Sima del Trave fins a 
-830 m, a la capçalera d'un 
P 30. El pou d'entrada, de 
309 m, és el segon 
d'Espanya, després del 
polèmic Pou Lépineux, a la 
Piedra de San Martin. 

Amb l'exploració de la Sima 
56 fins a -1.1169 m per la 
Lancaster University SS. i 
alguns membres de la SEII de 
Madrid, Testât espanyol 
aconsegueix el seu sete 
-1.000 i és colloca en el 
primer Hoc mundial en aquest 
aspecte. S'especula sobre la 
unió amb la Cueva del Agua 
(cavitat que remunta fins a 

+392 m) i amb una possible 
boca superior, la sima 57 
(-200 m), la quai cosa 
donaria un nou record 
mundial de desnivell. 

Pirineus 

Després de les darreres 
campanyes del G.S. Pyrénées 
(Tolosa de Llenguadoc), les 
cavitats mes importants del 
massis del Marboré-Mont 
Perdut, son: 
- Sistema Félix Ruiz de 
Arcaute -565 m 2.700 m 
- Sima de la Punta de las 
Olas -415 m 5.000 
- Sima de la Tartracina -
Cueva del Fraile -415 m 
2.000 m 
- Sima del Barboré -410 m 
5.500 m 
- Sima de la Torre de 
Marboré -300 m 500 m 

Prop del Pic de Pocets, al 
Coll de Gistain, el Pozo 
Loulouna ha estât explorât 
pel S.C. d'Aude (Carcassone) 
fins a -480 m amb un 
recorregut de 2.700 m. 

Una gran campanya de 
l'ARSIP ha portât a la 
descoberta de diverses 
cavitats que poden donar 
sobre el suposat Riu Z, en 
especial l'anomenada M-413 
que desemboca a -317 en 
una gran sala de la que surt 
un riu explorât 

provisionalment fins a -400, 
en unes galeries de gran 
dimensió 10 x 20 m). 

Al Massis d'Escuain, el 
GEB ha assolit -400 a 
l'avene C-12. La superado 
d'una estretor a -296 a 
l'avene C-13 ha portât a una 
gran galeria amb pous, que 
acaba en un sifó a -600. 

Per la seva part, el CEA ha 
davallat una nova xarxa a 
l'Avene Badalona (C-9), on ha 
assolit la cota -650 m. 

Andalusia 

En el complex 
Hundidero-Gato, la SECEM 
porta ja topografiats 
7.818 m de galeries, i ha 
superai l'anterior recorregut 
de 4.706 m. 

El mateix grup ha 
topografiat 4.823 m a la 
Cueva de Nerja. 

FRANCA 

El mes de juliol, E. Segon 
del S.C, de Paris, es va 
submergir al sifó terminal de 
la Grotte d'Arphidia en el 
sector d'Arphidia III. Aquest 
sifó s'obre a -495 m i la seva 

fonderia és de 68 (cofa final 
-563 m), però no ha estât 
acabat. El desnivell total 
d'Arphidia és de 712 m 
(-563, +149). 

Amb la molt probable unió 
entre Arphidia i la Piedra de 
San Martin (que s'ha 
aconseguit amb la veu, però 
no físicamente, a través d'un 
estret laminador prop de la 
Sala de la Verna), el desnivell 
total passarla a 1.569 m. 

L'antic terminal de la 
Gouffre Mirolda (massis de 
Chou, Samoëns) ha estât 
sobrepassat pel S.C. de 
Lyon, que s'ha aturat a 
-1025 m en una volta baixa 
amb corrent d'aire. 

El bussador alemany 
Jocher Hasenmayer, en una 
operació tècnicament molt 
complicada, ha assolit -200 m 
a la Fontaine de Vancluse 
(tot establint un nou rècord 
de fonderia en la immersió 
subterrània). Poe temps 
després, la coTlaboració entre 
diversos clubs i la FFESSM 
desenvolupà el Sorgonauta, 
un aparell mecànic amb 
control a distancia, que en la 
primera immersió arriba a 
-245 m sense trobar el fons i 

Avene de /'Esquerra Massis de Garrat (Foto Alfred Montserrat) 
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Lake Cave. Mount St. Helens. Estat de Washington (Estats Units). (Foto: Alfred Montserrat.) 

ni tan sols veure les parets. 
Ja s'esta préparant una 
nova temptativa. 

El mes de juliol de 1983, 
Patrick Penez bussejà 170 m 
en el cinque sitò de la 
Gouffre Berger, on assoli 
50 m de fondària. La 
profunditat total de l'avene 
passa a ser de -1.248 m. 

El G.S. Vulcain, després 
d'assolir un sitò terminal 
totalment impénétrable a la 
Gouffre Jean-Bernard (Réseau 
du Foillis) a la cota -1.490, ha 
començat l'exploració 
sistemàtica de la part 
superior; diverses 
desobstruccions i escalades 
els van permetre d'establir un 
desnivell total de 1.538 m, 
rècord del món. 

ITALIA 

Amb l'exploració d'una 
nova via a l'Abisso Fighiera, 
el G.S. Savonese i el G.S. 
Piemontese n'han assolit la 
unió amb l'Antro de Corchia. 
La fondària total del sistema 
pasa a ser de-1.210, amb un 
recorregut superior als 
40 Km, el quai avança al fins 
ara primer desnivell italià, la 
Splugla della Petra, amb 
-985 m. 

A l'Abisso Paolo Roversi 

(Toscana), els espeleòlegs 
polonesos del G.S. Katowice 
han descobert una nova 
continuació que han explorât 
fins a -720 m, dalt d'un pou 
de 40 m no descendit. 

El Parlament italià estudia 
una Ilei-mare per a 
l'espeleologia. Consta d'una 
Marga introducció i nou 
articles, encaminats a protegir 
les zones càrstiques i a 
promocionar i organitzar 
l'espeleologia 

MARROC 

Després de la campanya 
organitzada l'estiu de 1982 
pel Club Speleo ENTPE, de 
Lyon, el recorregut de Wit 
Tamdoun s'apropa als 
7,5 Km. Es tracta del riu 
subterrani més llarg d'Africa. 

MÈXIC 

Espeleòlegs nord-americans 
han explorât Nita Nanta, que 
consta de diverses entrades 
(Nita Nanta, Nita Sa) i una 
gran sala anomenada Football 
Stadium; la seva fondària és 
de -1.026 m. 

Aquest és el segon -1.000 
fora d'Europa, l'altre, el 
sistema Hauatla (-1.246 m) 
també es troba a l'estat de 
Oaxaca, molt a prop 
d'aquest. 

POLONIA 

Les principals cavitats del 
pais són (1982): 

Pel desnivell: 
- Wielka Sniezna -768 m 
- Bandzioch Kominiarski 

570 m (-550, +20) 
- Wielka Litworawa 347 m 

(-344, +3) 
Pel recorregut: 

- Miltusia 9.040 m 
- Bandzioch Kominiars 

8.700 m " 
- Czarna 6.000 m 
- Wielka Sniezca 5.100 m 
- Zimma 3.300 m 

ROMANIA 

Després de les darreres 
exploracions, les principals 
cavitats de Romania son: 

Majors fonderies: 
- Pestera de la Izvorul 

Tansoarelor 432 m 
(-374, +58) 

- Posistanl de la Stanul 
Foncii -399 m 

Majors recorreguts: 
- Pestera Vîntului 32.277 m i 
- P. din pîrîul Hodobanei 

22.042 m 
- Complexui Topolnita 

20.500 m 
- P. Ciur-Ponor 13.550 m 
- P. Tâusoare 13.261 m 
- P. de la Zàpodie-P. Negrà 

12.048 m 
- P. Cornilor 10.200 m 

TXECOSLOVAQUIA 

La cavitat més fonda del 
pais és la Stary Hrad amb 
-377 m; cap altra cavitat no 
supera els 300 m de fondària. 

URSS 

El mes de novembre, uns 
espeleòlegs de Leningrad van 
unir Mezhounyj amb 
Peschtschera Sneshnaja (o 
Snieznaya Pieszcieziera), tot 
assolint aixi un desnivell total 
de -1.370 m amb un 
recorregut de 18 Km. 

Amb la darrera expedició 
dels espeleòlegs de Lilov a 
Optimisticheskaja, aquest 
recorregut ha passat a ser 
de 151 Km. 

EUA 

El dia 9 de setembre de 
1983, uns espeleòlegs del 
CRF, del CKKC, alguns 
particulars i membres del 
National Park Service, 
aconseguiren la unió entre 
Mammoth Cave i Roppel 
Cave (que tenia per ella sola 
més de 78 Km), i han format 
aixi un ùnic sistema amb un 
recorregut total topografiat de 
més de 473 Km, que 
s'acosten molt ràpidament als 
500 Km que s'hi esperen 
aconseguir aquest any. De 
totes maneres, ja es parla 
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d'un possible sistema de 500 
milles (més de 800 Km). El 
proper pas seria la unió amb 
Fisher Ridge Cave, de 37 
Km, que sois dista 122 m de 
Roppel Cave. 

VENEZUELA 

Les principáis cavitats del 
país són: 

Per la fondarla: 
- Sima Aonda -362 m 
- Sima Mayor -314 m 
- Sima del Guarafaro -305 m 

Pel seu recorregut: 
- Cueva del Guácharo 

10.200 m 
- Cueva A. Jahn 4.292 m 
- Cueva Segunda Cascada 

3.014 m 

ACTES 

PERE BOSQUETS 
I C O D O R N I U 

El 14 de febrer, a la nostra 
sala d'Actes es féu una 
sessió en recordança de Pere 
Bosquets i Codorniu. Els 
Amies del Sol, amb aquest 
emotiu acte pretenien de fer 
conèixer la personalitat 
d'aquest gran i tan poc 
conegut excursionista, 
traspassat feia pocs mesos. 

S'hi llegí una síntesi deis 
seus escrits, començant per 
l'autobiografia; el seu ideari 
d'excursionisme integral; les 
sèves magistrals pincellades 
de vivèneies a muntanya; la 
dèria de l'«enfilamenta», -mot 
no gens emprat, perô amarat 
de catalanitat per definir 
l'escalada-; la gimnástica 
rítmica; la poesía en tots els 
ordres; l'ateneïsme, del quai 
era un entusiasta i 
n'encomanava ais altres la 
inquietud per la superado i 
millorament. 

I encara tantes altres 
facetes que emplenaren la 
seva intensa vida dedicada i 
viscuda a l'amor de la 
Naturalesa i al culte de 
l'amistat, una vida que no fou 
possible de resumir en una 
sessió-homenatge. 

Finalment, després d'unes 
diapositives inédites que 
illustraven la seva figura al 
pas del anys, es passa a 
llegir una selecció del llibre 
«oracional muntanyenc 
montserrati», obra cabdal de 
la seva collita bibliográfica 
publicada anys enrera, 
dedicada a la muntanya dels 
seus amors: Montserrat. 

Dificilment es trobaria qui 
superi la seva exaltado 
poética d'amor i de dedicado 
a la muntanya montserratina, 

i és per aquests motius que 
eis excursionistes li devem 
tant. 

MM. 

BIBLIOGRAFIA 
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I « «OUNIAINEÏRS 

MOUNTAIN SKIING. 
Vic Bein. Ed. The 
Mountaineers. Washington 
1982. Aquest es un llibre que 
tracta sobre Tesqui a la 
muntanya, i introdueix molt 
encertadament el TELEMARK, 
que ocupa el capítol més 
extens (Nordic Mountain 
Touring) dels tres que té 
(Alpine Ski Touring; The 
Mountain Environment). Cal 
dir que el llibre es 
nord-americá i que aquests 
teñen un plantejament 
particular sobre Tesqui; hi 
cerquen l'efectivitat deis 
esquís i del material. 

Com tota práctica 
esportiva, té una motivació. 
L'autonomia de qué disposes 
amb el TELEMARK: avantatge 
a la de Tesqui de muntanya 
quant a lleugeresa i mobilitat. 

Técnicament es diferencia 
del TELEMARK europeu en la 
posició i en la introdúcelo de 
viratges propis del free style 
(estil lliure). Tracta dels 
diferents tipus de viratges, i 
els aplica a les diferents 
condicions de neus i 
pendents. 

Vic Bein, fautor, ressenya la 
práctica del TELEMARK per 
pendents fins a 53°, amb 
exceflents condicions de'neu. 
També admet que l'elecció 
raonable hauria estat Tesqui 
de muntanya, perqué quan 
desitges moure't en un 
pendent i per terreny més 
dificultós, Tesqui de 
muntanya pot ser la resposta. 
D'aquesta manera, la 
introdueix en el segon capítol 

i Ii döna el protagonisme de 
Tesqui extrem, en eis 
pendents de 45 e a 60°, Hoc 
on el material de TELEMARK 
no té prou rigidesa per 
aquesta practica. 

En el darrer capitol, tracta 
dels iglûs, de les allaus, dels 
trineus de transport de 
material, i del socorrisme i 
l'evacuacio d'aecidentats. 

Aquest llibre de 192 
pagines, ben illustrât, és 
ideal com a punt de partida 
per a la nova era de Tesqui 
que esta naixent ara. El 
trobareu a la Biblioteca del 
Centre. 

Francesc Herrera i Besoli 

D'ACÍ D'ALLÀ 

Calidoscopi de noticies 
d'interès per a/s 
excursionistes, seleccionades 
de la premsa comarcal. 

Santa Pau 
El volcâ de Santa 

Margarida torna a tenir 
presentable la seva ermita 
románica, situada al bell mig 
del cráter volcánic més gran 
d'Europa. 

Roses 
Sha restaurât el dolmen 

de Cap de l'Home, situât al 
puig del mateix nom, de més 
de 4000 anys d'antiguitat, el 
qual es troba en una 
urbanització i una zona on 
abunden els monuments 
megalitics. 

Torroella de Montgri 
L'antic edifici 

gótico-renaixentista de casa 
Pastors és avui el Museu del 
Montgri i Baix Ter, on 
s'exposa tota mena 
d'informació i de materials 
relacionáis amb la historia 
local i subcomarcal, des del 
paleolític inferior fins a 
l'actualitat. 

Bellcaire d'Empordá 
Restauració de Termita de 

Sant Joan, de factura 
prerromànica, que fou 
parroquia del poblé. És 
situada a la carretera 
d'Albons, assentada sobre 
una altra de carácter 
paleo-cristiá. 

Sant Jaume de Llierca 
Amb donatius de la 

Diputació, sha restaurât el 
santuari de Santa Magdalena, 
unie antécédent historie i 
monumental que té aquesta 
vila. Cada any s'hi celebra la 
tradicional Festa de Santa 
Magdalena, en el seu dia 
(22-VII). 

Pontos 
Els veins de Pontos, i des 

de fa mesos, venen 
restaurant Termita románica 
de Santa Anna, alhora que 
acondicionen una esplanada 
que pensen utilitzar per 
celebrar-hi l'aplec anual 

Les Presses 
Aplec de Sant Miquel (2-X) 

a l'antiga església románica 
de Sant Miquel del Corb, 
situada a mig aire del 
Puigredona. Durant la diada 
es parla de restaurar Termita, 
segons anunciaren veus 
autoritzades dels 
organitzadors. 

Oix 
L'església de Santa Maria 

d'Escales, joia del romànic 
de la Garrotxa, recentment 
inaugurada la seva 
restauració (gracies a ajudes 
économiques i l'esforç 
personal, entre ells dë socis 
de la nostra entitat) pel 
conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 
senyor Max Cahner, és una 
mostra duna tasca 
recuperadora de patrimoni. 

Cassa de la Selva 
Èxit de participació a la VI 

Travessada de les Gavarres 
(9-X-83). Edició d'un butlleti 
especial per aquesta diada, 
pels organitzadors, Colla 
Excursionista Cassasenca. En 
tenim un exemplar a la 
Biblioteca. 

La Bisbal d'Empordá 
Marxa dels Dolmens, per 

les Gavarres, de 28 km a 
peu (15-X-83). Edició d'un 
opuscle il lustrât a carree de 
bisbalencs historiadors 
on inclouen un temari local 
i de rodalies, així com el 
programa de la ruta 
escollida. 

Serinyá 
Aplec a Termita de Sant 

Miquel de Ses Vinyies 
(2-XI-83). Missa, sardanes, 
rifa, dinar de germanor, etc. 
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XALETS I REFUGIS DE MUNTANYA DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA I DEL CLUB ALPIN FRANÇAIS 

m 

L'acord de reciprocitat entre el Centre Excursionista de Catalunya i el Club Alpin Français, con
templa l'aplicació de les tarifes de SOCI, per a tots aquells membres d'una i altra entitat. 

Per a gaudir del preu de la tarifa de Soci del C.A.F., cal presentar el CARNET vigent del Centre, 
ais guardes dels xalets i refugis. Demaneu sempre els tíquets de pernoctació, ais guardes. 

XALETS-REFUGIS, CAF 

REFUGI DE BAYSSELANCE (CAF de BORDEAUX). 
Alt. 2.650 m. Regió: Vignemale. Gavamle. 70 Hits. Obert tot 

l'any Guardat des del primer de jullol fins a l'octubre. Des de 

Gavarnie (Barratge d'Ossoue) 3 h 30 min. 

REFUGI DE HOLLÉ (CAF de LOURDES). Alt. 1.500 m 
Regió: Gavarnie. Guardat i obert tot l'any a excepció del mes 

de novembre. 50 Hits. Accès: per la carretera de Bujaruelo, 

3 km després de Gavarnie. 

REFUGI DEL SERRADETS (CAF de TARBES). Alt 
2.580 m. Regió: Gavarnie, Breche de Roland. 80 Hits. Obert 

tot l'any, guardat del primer de juliol a l'octubre. Accès des del 

final de la carretera de Bujaruelo 1 h. 30 min. 

REFUGI DE TUOUEROUYE (CAF de BORDEAUX). Alt 
2.666 m. Regió: Mont Perdut, Gavarnie. Obert tot l'any. En 

mal estât. Cal portarse el material per dormir i fer-se el men-

jar Accès: des del Barratge de les Gloriettes (poblé de Gèdre. 

carretera a Gavarnie) 3 h. 30 min. 

REFUGI DE CAMPANA (CAF de BAGNERES de Bl-
GORRE). Alt. 2.220 m. Regió: Reserva Natural de Néouvielle 

25 Hits. Obert tot l'any. Guardat del juliol a l'octubre. Accès: 

des de la carretera de La Mongie 3 h. (el carni surt 3 km 

abans d'arribar a l'estació d'esqui). 

REFUGI DE POMBIE (CAF de PAU). Alt 2.031 m Re
gio: Pic d'Ossau. 50 Hits. Obert des del primer de juliol a fi

nals d'octubre i els caps de setmana des de Pasqua. A l'hi-

vern hi ha 18 Hits disponibles. 

REFUGI D'ARREMOULIT (CAF de PAU). Alt. 2.305 m. 

Regio: Arriel, Pallas. 30 Hits. Obert tôt l'any. Guardat des del 

primer de juliol al final d'octubre. Per a més informaciô cal di-

rigir-se al CAF de Pau, 5, rue René Fournets -64000 PAU. 

REFUGI DE LARRIBET (CAF de LOURDES). Alt 2 070 
m. Regio: Balaïtous, Frondellas. 15 Hits. Obert tôt l'any. Guar

dat els caps de setmana des de Pasqua i tôt l'any a partir del 

primer de juliol fins a final d'octubre. Des d'ARRÈNS 2 h. 30 

min. 

REFUGI DE LES OULETTES (CAF de LOURDES). Alt 
2.150 m. Regio: Vignemale. 80 Hits. Obert tôt l'any. Guardat 

des de primer de juliol fins a l'octubre Des del Pont d'Espa

gne 3 h. 

REFUGI DE VENASQUE (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Alt. 2.232 m Regio de Luchon. Tel. (61) 62 89 25. 

Obert sensé Guarda. 12 places, lliteres i Har de foc. Accès 

amb automobil en direcciô a l'Hospice de France just a la lu 

furcaciô de la carretera, 4 bores de cami 

REFUGI DEL PORTILLON (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Ait. 2.570 m. Al Mac d'Où, regió d'Oô Guarda: 

Mme. Dorche, tel. (59) 30 45 16 a Pau. Guardat del I." de 

juliol al 15 de setembre, i alguns caps de setmana de prima

vera i tardor. 45 places estiu i hivern, estufes i lliteres. 

Accès amb automobil fins a les granges d'Astau. 3 bores de 

cami. 

REFUGI DEL MAUPAS (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Alt. 2.450 m. Regió de Castillon de Larboust. Guar

da: Mr. Tristan Bane. Tel. (61 > (62 89 25), tel. al Refugi 

(61) (79 16 07). Guardat del I." de juliol al 15 de setembre. 

25 places. Accès amb automobil fins a la Central Eléctrica. 

4 hores de cami. 

REFUGI D'ESPINGO (CAF, PIRINEUS CENTRALS). 
Alt. 1.967 m. Regió de Luchon. Tel. (61) (62 89 25). Guarda: 

Mr. Eugène Rives, tel. (61) (79 12 40) a Oô. Guardat els 

caps de setmana de maig a octubre i de juny a 30 de setem

bre una part oberta permanentment. Tel. del Refugi: 

(61) (79 20 01). 70-80 places. Restaurant i lliteres. 20 pla

ces a Ihivern. Accès amb automobil, fins a les granges d'As

tau 2 hores de cami. . 

XALETS-REFUGIS, CENTRE 
XALET DE LA MOLINA 

Situado: A la Molina a 1.570 m d'altitud i a 10 km d'Alp. 

El xalet es troba en un Hoc immillorable de la Molina per la 

seva panoràmica sobre el bosc, la valí i la serralada que prove 

del cim del Puigmal. 

Accès: Amb automobil per la carretera N 1 5 2 , fins a la 

collada de Toses i d'aquí per la carretera que porta a Alp. 

També s'hi pot arribar amb ferrocarril, linia de Barcelona a 

Puigcerdà. 

Excursions: El xalet, a Testar situât a la comarca de la 

Cerdanya, és una exel-lent base d'excursions de tota mena 

com poden ser: la Vali de Nuria, les serres del Monteixo i 

Cadi, la Cerdanya francesa i a Ihivern és punt estratègic per 

la seva proximitat a totes les estacions d'esqui de la zona. 

Ais seus voftants, es troben abundants prats amb tota la 

flora alpina autoctona de la zona i frondosos boscos on a la 

tardor és fàcil trobar bolets. Per a més informado consultar 

les guies del CENTRE, «PIRINEO. ORIENTAL» i «CERDANYA». 

Servéis: Xalet obert tot l'any, 150 places amb habitacions 

de dos Hits amb dutxa, habitacions amb lliteres. no cal sac de 

dormir. També disposa de dormitori general amb sac de dor

mir, amb dutxes i servéis. Servei de restaurant. 

Guarda: Sr. Antoni Barnadas. 

XALET JUL I SOLER I SANTALÓ 

Situació: Es troba al poblé de Salardú, a la Vali d'Aran, a 

1.268 m d'altitud. 

Accès: Amb automobil per la carretera C-412 de Viella al 

port de la Bonaigua. 

Excursions: El xalet és una excel lent base per a excur

sions a la Vali d'Aran i les valls veines. Consultar la guia del 

CENTRE «PALLARS-ARAN» 

Servéis: Xalet obert tot l'any, 105 places amb habitacions 

de dos Hits amb dutxa, habitacions amb lliteres, no cal sac de 

dormir. També disposa de dormitori general, amb sac de dor

mir, amb dutxes i servéis generáis. Servei de restaurant. 

Guarda: Joaquim Perea. 

XALET DE LA BASSETA 

Situado: A Sant Joan de l'Erm nou a la divisòria de les 

comarques de l'Alt Urgell i el Pallars, a 1.700 m d'altitud i a 

30 km del poble de Castellbó. 

Accès: Amb automòbil per la carretera C 1313 , agafant 

el trencall a l'aéroport de la Seu d'Urgell i continuant fins a 

Castellbó. D'aquí arrenca una pista en bon estât fins al xalet. 

Servéis: Obert tot l'any amb habitacions de lliteres amb 

dutxa. Dormitori general amb sac de dormir. Servei de restau

rant. 

Excursions: Pels frondosos boscos que remollen aseen-

sions al Tossa de l'Orri i a la Valí de Santa Magdalena. Per a 

més informado consultar la guia del CENTRE, «PALLARS-ALT 

URGELL». 

Guarda: Josep Pratginestós. 

XALET D'ULL DE TER 

Situada: Es troba en el cercle d'UH de Ter a la capcalera 

del riu Ter, a 2.220 m d'altitud i a 15 km del poble de Setca-

ses. 

Accés: A peu, 30 minuts des de la carretera que des de 

Setcases porta a l'estació d'esqui Vallter. 

Excursions: A Nuria, cims de Bastiments, Bassibers, Cos-

tabona i Canigó. Per a més informado consultar la guia del 

CENTRE «PIRINEO ORIENTAL». 

Servéis: Disposa de 75 places distribuídes en habitacions 

amb lliteres de vuit places, equipat amb flassades, cal portar 

sac de dormir, té instai lacio eléctrica, sanitaris i dutxes. Ser

vei de restaurant. Obert del primer de juny al 30 de setembre. 

Resta de l'any, obert els caps de setmana. 

XALET JOAN VENTOSA I CALVELL 

Situació: Es troba sobre l'estany Negre de Boi, a la valí 

del riu Tor, a sota les Agulles de Travessany, a 2.220 m dal 

cada i a 10 km del Balneari de Caldes de Boi. 

Accés: A peu des de la presa de l'estany de Cavallers, firis 

a la presa amb automobil per la carretera d'Erill la Vali al Bal

neari de Caldes de Boi. Des de la presa hi ha dues hores, pas-

sant per la pietà de riu Malo, ¡lastres de la Morta fins al xa

let. 

Excursions: Ais cims de Becibern, Contraig, Punta Alta i 

molts d'altres. Per a més informado consulteu la guia del 

CENTRE, «PALLARS-ARAN». 

Servéis: Dormitori general de 80 places, equipat amb flas

sades, cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanitari 

i dutxes Obert des del 23-6-84 al 30 de setembre. Resta de 

l'any possibilitat els caps de setmana. 

Guarda: Miquel Sánchez. 

XALET DE LA RENCLUSA 

Situació: A la vali del riu Essera en el desguàs de la gele

rà de la Maladeta, 2.140 m d aleada i a 25 km del poble de 

Benasc. 

Accés: A peu des del Pia d'Estan. Amb trenta minuts d'au-

tomóbil es pot anar des de Benasc fins a l'Hospital, i d'aqui a 

l'esmentat Pia per pista forestal. 

Excursions: Ascensions a tots els cims de la Maladeta i 

al mateix Aneto. Per a més informado consulteu la guia del 

CENTRE, «POSETS-MALADETA». 

Servéis: Disposa d'habitacions amb lliteres i dormitori ge

neral. Cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Obert 

des del 23-6-84 al 30 de setembre. Resta de l'any, possibili

tat els caps de setmana. 

Guarda: Antonio Lafont. 

XALET D'AMITGES 

Situació: Estany d'Amitges a la vali de Sant Maurici, a 

2.380 m d aleada, a 15 km d'Espot. 

Accés: Amb automobil d'Espot a l'estany de Sant Maurici, 

i a peu per pista forestal (1 h. 30 m ), o bé amb vehicles tot 

terreny. 

Excursions: Ascensions i escalades a les Agulles i Pie 

d'Amitges, Pie de Basiero, Pie de Ratera, etc. 

Servéis: Dormitori general de 80 places equipat amb flas

sades. Cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanita

ris i dutxes. 

I N A U G U R A C I : 23-9-84. 

REFUGI JOSEP M - BLANC 

Situació: A l'Estany Ton de Peguera, a la vali del riu Pegue

ra, a 4 hores de carni del poble d'Espot i a 2.350 m d'alcada. 

Accés: A peu des del poble d'Espot o amb vehicle tot te

rreny per la pista forestal que surt de la carretera de Sant 

Maurici. 

Excursions: Ascensions ais cims de Peguera i Monastero. 

Per a més informado consulteu la guia del CENTRE, «PA

LLARS-ARAN». 

Servéis: Dormitori general. Cal podar sac de dormir. Ser

vei de restaurant. Obert des de 23-6-84 al 30 de setembre. 

REFUGI CIRÍAC BONET 

Situació: Poble de Siurana. 

Accés: Amb automobil per la pista que sud de Cornudella 

de Montsant. 

Excursions: A les serralades de Prades i del Montsant. 

Servéis: Disposa de dormitori general de 30 places, sani

taris, aigua corrent. La clau es demana al guarda que viu al 

mateix poble. 

Guarda: Sr. Rufino Roig. 



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

ALTA M UNTAN YA 
ESCALADA 
ESQUÍ DE MUNTANYA 
ESQUÍ 

OFERTA DESCALADA 1984 

C O N J U N T I N I C I A C I O A L ' E S C A L A D A 

PEU DE GAT 
CORDA (9x45) 
CASC 
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CASC » 
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CASC 

3.500 ptes. 

3.000 ptes. 
750 ptes. 

REPARACIÓ I MANTENIMENT D'ESQUÍS I FIXACIONS • REPARACIÓ DE BOTES • CANVI 
DE SOLES CUITES ALS PEUS DE GAT (1.400 ptes.) • MENJAR DESHIDRATAT 

«MOUNTAIN HOUSE» 

I N S T R U C T O R S D E L ' E . C . A . M . I D E L C . A . D . E . 

ROGER, 40 (Sants) 
BARCELONA-1 4 

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

Telefon: (Norries de 15 a 16 h.): 253 20 96 

JOAN OLIVA GUILLEM ARIAS 



Piolet o martell 
en posició de marxa. 

L'UNIC DISPOSITIU 
AUTOMATIC PER 

AGAFAR EL MARTELL 
O EL PIOLET 

SOBRE LA MARXA 

Un ges tde la má 
cap enrera. Clic... 

UNA INNOVACIÓ 

d 'ARTIACH 

DEMANEU INFORMACIÓ 
A R T I A C H 

FLORIDA, 15 ZARAGOZA 8 

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

I BUTLLETA 

SUBSCRIPCIO 

IVjttJlNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CALALUNYA 
Club Alpi Caíala 

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. 



fundat l'any 1908 
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 

BARCELONA 

MUNTAN\A 
r 

LA PRIMERA REVISTA DE L'EXCURSIONISME CÁTALA 

BUTLLETA 
DE I 
SUBSCRIPCIÓj 

6 exemplars 
(1 any) I 
1.300,— Ptes. 

Estranger 
1.700,— Ptes. 

Tallar per on 
indiquen eis punís 
i reomplir adequadament 
la butlleta 

Nom 

Carrer 

n." pis Poblado D.P. 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir de l'any amb la quoía anual de pesseles 

Cobrament: per banc, segons autorització adjunta Signatura 

Data 

Banc 1 Ca/'xa 

Carrer 

n.° Poblado D.P. 

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

> 
a nom de , 

Que viu a 

Poblado amb carree al compte corrent o d'estalvi 

a nom de , Signatura 



im 

W/s seus/beus 

calçat 
infantil 

BAUMES 

AVDA. 
PAO CASALS , 15" 



Ja és a la venda el llibre de la 
primera expedido catalana a 
l'Everest. 
Primer intent d'assolir el cim de l'Everest, en 
la historia de l'alpinisme cátala. 
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M 
i. 

Format 21x29 1/2 cm. 
Pagines 272 
Fotografíes de color, 70 
Mapes, 10 
Grafios de perfils, 2 

El trobareu a les llibreries 
Socis del Centre Excursionista de Catalunya, 
a l'estatge social, carrer Paradís, 10, pral. 
08002-Barcelona. 


