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EDITORIAL 

Desembre1988 

En encarregar-me aquest éditorial, em van dir: 

«Fes una mena de carta de comiat». La veritat és, 

segons el meu punt de vista, que el qui figura com a 

director d'aquesta publicació i en deixa el càrrec per 

manca de temps per dedicar-s'hi, no mereix gaire 

mes que una nota al final de la secció Crònica. 

Han estât cine anys i trenta numéros. Quan en 

Josep de Tera, en Joaquim Bordons i jo ens vam fer 

càrrec de la revista MUNTANYA tenfem diversos 

propòsits per tal de millorar-la. Alguns han estât 

possible, com el de posar-nos al dia, ja que durant 

els ûltims anys, aquest havia estât un dels problèmes 

cabdals i constants de la publicació. Un altre era el 

d'intentar donar-li una nova teleologia, o sigui, un 

contingut que, a la vegada que reflectfs totes les 

tasques que es desenvolupen al Centre, fos atractiu 

per al public en general afeccionat a la muntanya i a 

les activitats que d'ella es deriven. I també la 

finalitat de divulgar al màxim el món de la 

muntanya. 

Malgrat tot, això ultim no ha estât sempre 

possible en la mesura que jo particularment 

desitjava. En primer Hoc, per les caractéristiques 

inhérents a qualsevol publicació de club que, de 

vegades, obliguen a complir amb certs compromisos 

adquirits, i no exactament per la redacció. En segon 

Hoc, perquè l'altruista co l l abo rac i dels autors, 

sovint no ha permès mantenir un cert estoc de 

material amb ternes prou diversos i publicables amb 

el qual poder-hi moure 's . 

Només cal fer un repàs pels punts de venda, o 

conèixer l'edat de la majoria dels nostres 

subscriptors per veure que la nostra publicació no és 

gaire llegida entre la gent jove que practica 

qualsevol esport que tingui relacio amb la 

muntanya. Aixf mateix, el percentatge de joves del 

Centre que escriu a M U N T A N Y A és mfnim, i aixô 

cal tenir-ho présent. 

En definitiva, ha estât una tasca feixuga perô 

agradable. Una tasca en la quai sempre hem tingut 

el suport de la Directiva de la casa i en la quai ha 

destacat en Joaquim Bordons, sobre qui han 

recaigut totes les feines administratives; gracies a ell 

han vist la llum els indexs publicats durant aquests 

ûltims cinc anys. També sobre en Josep de Tera, a 

qui es deu el gran mèrit d 'haver organitzat tôt 

l 'arxiu de la revista, encara que pocs mesos després 

aquest va ser desmantellat per tal de fer les obres 

d 'ampliaciô del Centre. Es per aixô que, 

actualment, és pràcticament impossible trobar un 

numéro endarrerit de M U N T A N Y A . 

Després d 'aquests cinc anys, crée que alguns dels 

nostres objectius s 'han aconseguit; d 'altres, encara 

no . I per aixô cal dotar la revista d 'un nou equip, 

que sens dubte existeix a la nostra entitat, per tal 

que hi aporti noves idées i uns ànims renovats, cosa 

que sempre va bé. 

Qualsevol canvi sempre créa polèmica. Alguns 

han estât ben acollits pels socis; d'altres, no tant. Ja 

se sap que és molt diffcil d 'acontentar tothom. Perô 

sï vull deixar clar que l'èxit de qualsevol decisiô 

encertada es pot atribuir a la inestimable 

col.laboraciô d 'en Josep de Tera i d 'en Joaquim 

Bordons. Sensé ells, aquesta tasca de tirar endavant 

la revista del Centre no hauria estât possible. D'altra 

banda, els errors només tenen un responsable: 

ALFRED MONTSERRAT 
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LA FLAMA DE LA 
LLENGUA CATALANA 

SÍMBOL DE CONTINUÏTAT 

CA Centre Excursionista de Catalunya, Club Alpi Cátala, es complau a publicar 
en Hoc preferent l'escrit que la Comissió que organitzà l'any 1968 la «Festa de la 
Flama de la Llengua Catalana», conjuntament amb la Federació d'Entitats 
excursionistes de Catalunya i el Monestir de Montserrat, ha fet arribar a les 
entitats excursionistes del nostre país. 
Convencuts que la nostra llengua (el cátala) és el nostre signe d'identitat, 
subscribim en la seva totalitat aquest manifest i fem patent la nostra 
voluntat de lluitar amb tots els mitjans al nostre abast perqué el cátala 
sigui de fet i de dret la nostra única parla. 

L'octubre de 1968, amb 
motiu del centenari de la 
naixença de Pompeu Fabra, 
una comissió formada per 
membres d'entitats excur
sionistes de Catalunya va 
organitzar un seguit d'actes 
d'homenatge al Mestre, el 
testimoni principal deis 
quais fou la institució de la 
Flama de la Llengua Catala
na. Encesa a Prada davant 
la tomba de Fabra. fou por
tada per camins de munta-
nya al Monestir de Mont
serrat i dipositada en una 
llàntia perqué hi restés com 
a simbol permanent de la fe, 
de l'esforç i de la voluntat 
del nostre poblé. 

Després de consécutives i 
ininterrompudes renova-
cions anyals per part de 
l'excursionisme català, en 
complir-se vint anys d'a-
quella efeméride, els com-
ponents d'aquella Comissió, 
d'acord amb el Monestir, 
atenent ais canvis politics, 
socials i économies que ha 
expérimentât la nostra so-
cietat. creiem oportu d'a-
dreçar als excursionistes i al 
poble català en general les 
consideracions segiients: 

La F E que féu encendre 
la Flama a Prada durant la 
dictadura franquista conti
nua viva en l'esperit de 
molts ciutadans de Catalu
nya, però cal continuar lluï-

tant per refermar-la i enco-
manar-la a les noves gene-
racions. 

L ' E S F O R Ç que porta la 
Flama fins a Montserrat en 
aquells anys difícils, cal que 
sigui mantingut en tota me
na de situacions i no se'n 
permeti l'afebliment en el 
moment actual de repressió 
nacional menys aparent, pe
r o igualment efectiva. 

La V O L U N T A T que al 
llarg deis segles ha servit 
per mantenir vius els valors 
que ens defineixen com a 
poble ens ha d'ajudar a con
servar intacte el nostre amor 
per la Mengua, en la certesa 
que és el vehicle mes eficaç 
per a enfortir la consciéncia 
nacional catalana. 

Convençuts de la impor
tancia d'aquest compromis, 
i com a iniciadors de la Fla
ma de la Llengua Catalana, 
disposats a continuar-la ré
novant i vetllant, la Federa
ció d'Entitats Excursionis
tes de Catalunya i el Mo
nestir de Montserrat inviten 
tothom qui arreu deis Pa'isos 
Catalans sent com a propia 
la llengua catalana a traba
llar incansablement per con
servar, difondre i enaltir 
aquest preat patrimoni 
col.lectiu, simbol màxim de 
la nostra identità! nacional. 
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HISTORIA 

Elsgoigs, 
documents literaris 

i culturáis 

I ncidencia deis goigs a la nostra 
entitat. 

La nostra entitat, des de la seva 
fundació al Turó de Montgat, sempre 
ha gaudit d'un bon planter de socis 

gogistes entusiastes del foment, la 
divulgació i la dignificació deis goigs, un 
costum molt arrelat entre els 
excursionistes enfervorits per al 
manteniment de les tradicions i els 
costums dels Països Catalans. Per això, 
en visitar una ermita, un santuari o una 
capella de muntanya, adquireixen els 
mistics fulls, amb text sovint unie que, 
durant anys, ha servit també per al 
conreu i la conservació de la nostra 
llengua, i de refugi, on la persecució no 
ha pogut mai foragitar-la. 

L'excursionista no solament té un 
record a les mans, quan torna a casa 
amb un plec de goigs, sino que ha 
enriquit la seva cultura respecte a les 
devocions populars de la nostra terra, ja 
que en aquests fulls han intervingut 
moites vegades cinc persones, 
convertint-los en una joia artística i 
devocional. Els milers de goigs existents 
des del segle XVI són un fons bibliografie 
prou important per fer palesa la 
perdurabilitat d'aquesta literatura popular. 

La dèria del coNeccionisme de goigs 
va començar el segle passât, i els 
primers que en feren acopi foren Manuel 
Mila i Fontanals i Maria Aguiló. El segon 
va escriure, referint-se als goigs: «Qui 
estima sa terra, no fullejarà sens profit 
aquest repertori de poesia que comensa 
en el bressol del catalanesch y abraca 
d'afrau en afrau y quasi d'any en any, la 
vida de nostre llenguatge; ¡'arqueología, 
y'I gravât, ¡'historia y la geografia, la 
música y la fradicio, trobaran prou 
qu'espigolar-hi». 

Els nostres fundadors, coneixedors del 
valor que tenien aquests fulls d'arrel 
medieval, procuraren ordenar-los. I 
aqüestes aportacions iniciáis, en el 

Modest Montlleó i Espasa 

transcurs del temps s'han convertit en 
una collaboració important a l'abast dels 
lectors de la nostra Biblioteca. 

Què són els goigs? 

Els goigs són una composició poètica, 
cantada a llaor de la Verge, que es féu 
extensible després als sants, les santes, 
els santcrits, etc. Uns goigs han de ser 
versificats per un poeta que en conegui 
la mètrica establerta, i caldrà trobar un 
illustrador (Antoni Gelabert, ahlr, i Josep 
Nuet, avui), un music (mossèn Camil 
Genls, ahir, ì Francese Civil, avui), un 
historiador (Joan Font i Rius, mossèn 
Joan Roig) i un editor (Torrell de Reus, 
avui, i R. Vives Sabatè, ahir). Tots ells 
poden, i moltes vegades ho 
aconsegueixen, realitzar una obra artistica, 
digna de guardar o coHeccionar. 

Als goigs, hi veurem de forma 
destacada l'advocació i la localitat 
d'aquesta. En són les caracteristiques 
principals: la imatge, els ornaments, l'orla 

G O I G S A S A N T 
F R A N C E SC 
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(que algunes vegades és allegòrica), la 
disposició del text a dues o tres 
columnes separades per un corundell, els 
noms dels autors de la Metra, de la 
mùsica i del dibuix, el peu d'impremta, 
les caracteristiques d'edició (original o 
facsímil), l'any, la quantitat editada, la 
intendo de l'edició, etc. Avui es 
promouen edicions de goigs per 
commemorar la reconstrucció d'un tempie, 
per un centenari, o per les noces 
sacerdotals, les comunions, els 
maridatges, els naixements, l'accio de 
gracies, les nádales, les inauguracions, els 
aniversaris, les onomàstiques, etc. 

L'excursionista no solament hi veu, 
dones, una lloança religiosa o una canco, 
sino que hi té un document historie que 
ha evolucionat des d'un primitivisme 
évident a una poesia innovadora i actual. 
Des que el nostre consoci i poeta 
mossèn Jacint Verdaguer va revifar, a 
finals del segle passât, la composició de 
goigs, aportant-hi un treball géneros que 
va trobar ressó amb els Joan Maragall, 
Guerau de Liost i altres, la profussió de 
noves edicions ha estât constants, i el 
seu millorament ha estât notable en tots 
els aspectes. La nostra entitat hi ha 
contribuii força i, els «Amics dels Goigs», 
no cal dir que d'una forma eficaç, com 
podem veure tot seguit. 

La nostra entitat i els goigs. 

L'any 1916, amb motiu de la Festa de 
Sant Jordi, hi hagué una exposició de 
goigs d'aquest sant-cavaller, la catalogació 
dels quais va anar a cura de Ramon 
d'Alós, soci de l'entitat i col-leccionista de 
goigs. Podem veure aquest treball en el 
Butlletí núm. 250. 

El 1925 es va reorganizar la Junta 
Directiva de la Secció de Folklore, que 
queda constituida per socis, la majoria 
dels quals eren gogistes: Président, Josep 
M.a Batista i Roca; Vice-president, Rosend 
Serra i Pages; i, com a Vocals, Agusti 
Duran i Sanpere i Pau Vila i Diñares. Dos 
anys després, entraven a la junta dos 
gogistes mes: Joan Amades i Joan B. 
Batlle, l'home que editaria els primers 
volums de goigs antics facsimilats, essent 
el primer (i en manuscrit) dedicai a la 
Verge de Montlleó (La Segarra). Aquella 
Junta, feia constar que es dedicaria a 
l'estudi del costumari cátala I de les 
nostres tradicions, especialment a la 
conservació i el foment dels goigs. 
N'edita, fins i tot; una mostra, la tenim 
amb els de la Mare de Déu de 
Montserrat, de La Molina, origináis, 
segons que sembla, de Francese 
Maspons, qui preferì restar a l'anonimat. 

Durant l'any 1926, mossèn Francese 
Baldelló va donar al Centre intéressants 
conferencies sobre el cant popular liturgie 
i el folklore liturgie nadalenc. 

L'any 1927, al Butlletí núm. 384 es pot 
veure l'anunci d'una exposició de goigs 
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GOIGS A LLAOR DE 

SANT BERNAT 
DE MENTHON 

A R D I A C A 
Per Nicolau que us obria 
la vida de santedat: 
Deu força a l'anima pia 
per volar a Veternitat. 
A Menthon, formosa vila, 
obríreu els ulls al mon: 
allí la vida és tranquilla 
amb el llac d'Annecy enfront. 
Vostre cor de Déu sentia 
l'eternai immensitat: 

Deu força. 

Vostra joventut cercava 
sols el règne del Senyor, 
la fe que us illuminava 
us feia triomfador. 
De Sant Nicolau la via 
seguía el cor abrandat. 

Deu força... 

En la vostra jovenesa 
ja us volien maridar; 
mes el lliri de puresa 
a Déu sols vol arribar. 
De Jesús la companyia 
seguiu pie d'humilitat. 

Deu força... 
La vostra ànima emparada 
amb el signe de la Creu, 
del Castell ha près volada 
per seguir el carni de Déu. 
Penyals i déserts seguía 
vostre pas adelerat: 

Deu força... 

Per Déu vostra vida enduta 
ja ha arribat a bon desti; 
Aosta, primera ruta 
del seu terrenal carni. 
A la Seu us acollia 
l'ardiaca de bon grat: 

D ' A O S T A 
Declarat per 

S. S. Pius XI 

Patró dels 

excursionistes 

La seva festa: 
el 15 de juny 

Ouan mor l'ardiaca Pere 
pie de vellúria i virtut, 
un nou designi us espera 
i a l'ardiacat sou dut. 
El vostre amor encenia 
en els cors la caritat: 

Deu forcu. 

Aosta está consternada: 
un fals déu és venerat, 
que ais Apenins té Testada 
i els omple de malvestat. 
Amb serena coratgia 
us prepareu peí combat: 

De Déu la glôria és lloada 
i a Mont-Joux heu erigit 
dos refugis, llum preada 
que cerca el cor defallit. 
Vos sou protector i el guia 
del vianant fatigat: 

Deu força. 

Mes s'atansa ja el viatge 
darrer, que us ha de dur al cel; 
ancu en pelegrinatge 
devers Roma, vostre anhel. 
A Novaris s'extingia 
vostra vida amb santedat: 

del segle XVII, a llaor de sant Jordi, 
presentada per l'«Agrupació de 
Mantenldors de Goigs», a carrée del 
senyor Gallardo. Aquests mantenidors de 
goigs eren com una sub-secció, i 
procedien dels «Amies dels Goigs». Quan 
es van veure sensé local per reunir-se, en 
decidir l'autorltat militar d'aquella època 
clausurar-los l'estatge a Schola Cantorum 
de Sant Just i Pastor, trobaren a la nostra 
entitat el sopluig i la manera de 
continuar-hi la tasca. Aquest grup exposa 
a l'entitat, en diferents ocasions, goigs 
dels segles XVII, XVIII i XIX, de la 
collecció de la casa i de socis goglstes. 

Després de la guerra civil, els «Amies 
dels Goigs» es reorganitzaren gracies al 
nostre consoci Pelegri Casades i 
Gramatxes, qui els va proporcionar 
aixopluc a l'Acadèmia de les Bones 
•êtres: es dissolgué llavors el grup de 
Mantenidors del Centre. 

En fer-se carrée de la Presidència de la 
Secció de Ciències i Arts Joan F. 
Cabestany, l'any 1967, es donà un nou 
impuis al foment dels goigs. Hi hagué 
una exposicló de goigs de l'entitat 
realitzats per impressors barcelonins del 
segle XVIII, i es confeccionà un catàleg 
de 12 pagines, amb notes biogràfiques 
dels estampers barcelonins, a carrée de 
Joan F. Cabestany. L'edició anà a cura 
de Torrell de Reus. L'any 1968, la 
mateixa Secció edita els goigs de Sant 
Bernât, el patró dels excursionistes. 

L'any 1971, amb motiu d'una visita a la 
Mare de Déu del Coli, que es venera al 
Santuari de Vallcarca de la nostra clutat, 
la Secció de Ciències i Arts edita 100 
goigs amb paper fil i numerats, amb un 
assaig bibliografie. Per primera vegada, el 
gravât corresponia a la Verge que s'hi 
venera. 

Pel marc de 1972 es va portar a 
terme, a la Sala d'Actes, una vetllada 
poètica i, amb aquest motiu, es van 
editar uns goigs de la Verge del Carme, 
d'Olot. Aquests son els primers goigs 
existents que portin Inclosos el programa i 
la invitació. Al mateix any, la revista 
MUNTANYA, presenta un article original 
meu, Intitolat «El goig de colieccionar 
goigs». 

Amb motiu de l'any del cinquantenari 
de l'associació «Amies dels Goigs», la 
Secció de Ciències i Arts va promoure 
una exposicló de goigs del Priorat, la 
primera de temàtica comarcal, i n'edita a 
la vegada un catàleg illustrât, força 
original, a cura de Torrell de Reus. Se'n 
féu la presentació a la nostra entitat, l'any 
1973. 

El mes d'abril de 1974, a la Sala 
d'actes hi hagué una vetllada poètica i 
musical en lloança de la Mare de Déu de 
Montserrat, una temàtica (com es pot 
comprovar) concreta, amb relació nominal 
d'autors de la lletra i de la mùsica. 

L'any 1975, la Secció de Ciències i 
Arts edita per segona vegada uns Goigs 

de Sant Bernât, illustrats per Antoni 
Gelabert. 

L'any del centenari de la nostra entitat, 
el 1976, l'entitat edita una carpeta de nou 
goigs d'advocacions barcelonines 
intitolada Els sants barcelonins, amb 
illustracions de Maria de la Pau 
Garcia-Borrón. Torrell de Reus cura de la 
impressió. Aquell mateix any, a la Sala 
d'Exposicions s'hi pogué contemplar una 
exposició de goigs, tots ells illustrats per 
Antoni Gelabert, mestre xilògraf (qui mori 
l'any 1980). 

En una vetllada en honor de Ventura 
Gassol, que va tenir Hoc a la nostra 
entitat l'any 1978, s'hi féu la presentació 
d'un triptic de goigs, originals del poeta 
del Montsant, illustrats per Antoni 
Gelabert i a cura de Torrell de Reus. 
També el mateix any, a la nostra entitat 
hi hagué una exposició de Goigs de sant 
Roc, amb motiu de les Festes de Sant 
Roc de la Plaça Nova: no cal dir que els 
goigs eren de la collecció de la nostra 
entitat. La Comissió de Festes va incloure 
aquesta collaboració en el seu programa 
d'actes. 

Finalment, el 29 de gêner de 1987 es 
féu la presentació de dues carpetes de 
goigs, de mes de cinquanta cada una, 
editades per la Fundació Roger de 
Belfort: El llibre de Goigs i devocions de 
Vallbona de les Monges, atribu'ft a 
l'abadessa Jerònima de Boixadors, amb 
pròieg i comentaris de J.J. Piquer i Jover, 

i Goigs de les viles i pobles del comtat 
de Prades i rodalia, a cura de Torrell de 
Reus, amb prôleg del Dr. Josep Pont i 
Gol, arquebisbe emèrit de Tarragona. 

Conclusions. 

El primer llibre imprès en català l'any 
1474 a Valencia, inclou «Les Trabes en 
llahor de la Verge Maria», o sigui els 
primers goigs impressos. Els goigs han 
ajudat el poble a expresar-se en la seva 
llengua. El poble que canta els seus 
goigs és un poble amb sentiment 
devocional. 

Els goigs son: un cant mistic, literatura 
popular religiosa, manifestació de pietat, 
pregària, expressió de sentiment, oració 
comunitaria, prec, súplica, expansió 
devocional, un contingut doctrinal, una 
elevació de la ment, una exaltado de fe, 
una lloança, una invocació, culte poètic, 
lloança, religiositat d'un poble, devoció de 
fidels, fulls histories, documents culturáis. 
Els goigs son l'alegria espiritual dels qui 
els canten. I també, gracies ais goigs, 
tenim coneixements de devocions 
extinguides o d'ermites desaparegudes. I 
encara, de vegades, serveixen per a 
localitzar-les geogràficament. 

Sigui aquest modest treball, una petita 
mostra de la importancia que tostemps 
han tingut els goigs a la nostra entitat. I 
cree que seria bo que, algún soci, en fes 
un estudi exhaustiu. 
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EXCURSIONISME 

Travessada insòlita 
Muntanyes de Pratdip -

La Torre de Fontaubella -
Colldejou - Llaberia 

S i: insolita. Mai no s'havia efectuat 
una travessada per aquests 
paratges, tal i com els meus 
companys I jo l'hem portada a 
terme. Si s'ha fet aixi, ha estât 

amb el desig que hi tots els que hi 
prenguessin part poguessin descobrir els 
panorames i les belleses individualitzades 
que conté aquesta zona. 

Els termes municipals de Pratdip, de La 
Torre de Fontaubella, de Colldejou i de 
Llaberia tenen molts indrets dels quals 

El Cavali Bernât de la serra 
de Llaberia. 
(Foto: Ramon Quadrada) 

Ramon Quadrada i Ornosa 

l'excursionisme n'ha fet exclusiô, ja sigui 
pel desconeixement d'altres antics vials, 
canaletes i graus (ara perduts en bona 
part), i per un comodisme fàcil que fa 
emprar els camins convencionals de 
sempre. 

Nosaltres hem procurât relligar sendes 
antiquissimes fins on ens ha estât 
posssible; per exemple, hem recobrat: la 
canal del Corb (o Fosca) i un dels 
caminois que s'hi aproxima, a la banda 
de la Mola que mira a La Torre de 
Fontaubella; alguns trams de la canal del 
Mora per descendlr del racô dels 
Caragols -també a la Mola- fins al coll 
del Guix; el dlrectissim corriol que des del 
susdit coll puja fins al peu del cingle de 

la Miranda de Llaberia; el carni veli de 
Llaberia a Pratdip fins a la Dòvia; i, per 
sobre de tot, hem obert per primera 
vegada a l'excursionisme el carni (i els 
grauets) de Les Moles de ca l'Estudiant, 
que parteix del coll de la Bassa de les 
Fonts, ressegueix la carena de Les Moles 
i permet de davallar a Pratdip. 

Es un carni amb graus acanalats que 
causen un fort impacte per la seva 
bellesa excursionistica que, corn hem dit, 
mai no han estât inventariats, i no son 
coneguts tampoc per gaire gent, com no 
sigui pels veïns,adults de Pratdip. Mesos 
de podall, destral, xerracs, estisores de 
podar i aixada a les mans curulles de 
butllofes i de punxes, però que, com a 
contrapartida, ens han portât la satisfaccio 
d'oferir als excursionistes la possibilitat 
d'efectuar nous itineraris. Ho donem tot 
per ben emprat si, amb la nostra tasca, 
permeten una millor coneixença d'aquesta 
part de casa nostra, ni prou coneguda ni 
prou apreciada com caldria i mereix. 
Estimem aquests paratges i els pobles 
que viuen al peu de les alteroses 
roqueres que, per dues jornades, han 
acollit una petjada massiva. Pobles de 
gent senzilla, noble i esforçada, que 
arrosseguen secularment el cansament 
d'una vida no gaire planera ni tampoc 
ben valorada ni compresa pels qui, des 
de les altures, no han mògut mai els dits 
per tractar de millorar-ne les condlcions 
vitals. Pratdip, La Torre de Fontaubella, 
Colldejou, Llaberia: pobles acostumats al 
sacrifici del fred que linxa collites, de 
caldes rostidores, de sequera, de vent 
que tomba espérances... 

No! Tampoc no descriurem les 
particularitats d'aquests vilatges, un per 
un, tot i copiant quatre dades d'una 
geografia o bé d'una enciclopedia. Fora 
massa fàcil i inexacte. Preferim que els 
participants a la «Gran Travessada», els 
anteriors i els futurs, slguin ells mateixos 
qui procurin treure'n tot el suc, fent 
amistat amb els qui hi viuen, tot i 
demanant-los allò que els pugul interessar. 
Jo afirmo que els atendran amb el cor 
obert si s'hi presenten amb humilitat i 
bona fe. I, d'altra banda, no creiem que 
preocupi a ningû si, a la contrada, l'any 
1910 per exemple, es colliren tantes 
tones d'ametlla, o bé el nombre de sacs 
de carbó d'alzina i els feixos de branca 
de pi que foren portats a ciutat per cobrir 
les necessitats d'uns forns de pastisseria 

0 d'obra ara ja en desus... 
Tampoc no decriurem l'itinerari fent-ne 

una crònica a base de minuts, de segons 
1 de quilòmetres: la fredor d'aquesta 
classe de relats ens deixa gairebé 
insensibles del tot. Creiem que la idea 
concreta de cadascuna de les étapes del 
recorregut total se l'ha de fer cada 
marxador, subjectivament, com mes li 
plagui. A mes, la nota d'horaris -sempre 
orientatius-, el plànol i el grafie ara 
acompanyats son prou esclaridors per a 
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la flnalltat perseguida, com també ho 
seria l'ajut d'algú que ja hagués 
recorregut anteriorment l'itinerari. 

Convé remarcar que aquesta 
travessada no és un passeig. El conjunt 
de la cursa és dur; però també és a 
l'abast de qualsevol caminador entrenat. 
Un pareli de passos de IIo, curts i de 
mínim rise, entre la primera i la segona 
hora del dia inicial, son les máximes 
dificultats a enfrontar-se. Hi queden, això 
sí, uns desnivells importants, però que, 
amb bona cama, poden ser superats 
malgrat que es camini sempre per un 
terreny més aviat asprívol. L'aigua no és 
abundosa a la contrada; però tant a la 
sortida com a les hores del dinar hi és 
segura. La font de l'Avellar, sota el coli 
de Guix, i la de l'Horta, a Llaberia, en 
faciliten. I també farem esment que, tant 
a la primera com a la segona Jornada, als 
llocs triats per fer-hi els àpats del migdia 
son fàcils les comunicacions per mitjans 
mecànics, cosa que permetria fer sensé 
complicacions alguna hipotética retirada. 

L'ITINERARI 

Comencem a dibuixar-lo. 
Fet en automòbil el darrer tomb de la 

carretera que ve de Reus, Riudoms, 
Montbrió del Camp i Montroig, apareix 
Pratdip, redossat al basament d'un esvelt 
turonet que el sol comença a entebiar. 
Deixats el cotxes (o l'autocar) i amb les 
cames emperesides, s'entra al carni que 
porta al Montredon per la carena i als 
grauets de La Seda. 

De moment, es passa entre conreus; 
després, pel mig d'un bosc feble, i se 
surt en un camp d'argelagues on ha 
calgut obrir un pas. Cal girar el cap. 
Pratdip, ja amb bona incidència solar, farà 
prèmer els obturadors fotogràfics. És una 
vista magnificada per la serra de Gùena i 
pel puig de Cabrafiga, que emmarquem 
el poble. 

Collet de la Seda. Bon esguard cap a 
dos aires. La mar tarragonina, Salou, 
Cambrils i d'altres blaus maritims fan 
sentir el contrasts imaginari d'aigua salada 
i d'aigua de muntanya. Al fons llevanti, el 
Montmell... Lluny, molt llunyanes, 
s'endevinen successions de muntanyes 
familiars, difoses a l'horitzó enterbolit de 
la matinada. 

Es té al davant una cresta rocallosa, de 
la quai sembla impossible guanyar-ne el 
capdamunt. Però un capriciós corriolet es 
cargola per la cresterla i hi facilita el 
transit. Dues o très vegades cal emprar 

les mans per poder progressar cap amunt. 
Es resca el morrai conegut a Pratdip 

com La Seda, al quai es pot pujar sensé 
dlficultat. La visió cap a ponent, mirant a 
Les Moles, fa endevinar el darrer tram del 
recorregut de la segona Jornada. 

Es fa cap a un replanell pelât i de 
pedruscall esblanqueit; i, si es guaita cap 
a la fonderia dretana, hom s'esplaia amb 
els imponents cingles del Panxot... 
Després, el planet de sota el Montredon, 
el Montredon al frec esquerrà, la petita 
font de l'Aliga i el Cavali Bernât, al final 
de la raconada nord-est, erguit. Es pot 
ascendir a totes les eminèneies que es 
vulgui. Els panorames cap al Baix Camp 
son admirables: closos per la mar, pel 
Montserrat i per una part de les 
muntanyes de Prades. 

Tot descrivint onades amunt i avall, per 
un paisatge com si fos copiât de la lluna, 
i abocant l'esguard cap al costat de 
Colldejou, es passa pel porteli de la Roca 
Mitjanera -carni a Colldejou pel Bullldor-, 
per trepitjar després boniques raconades 
que, finalment, condueixen al cim de la 
Creu de Llaberia. Bon esguard i bon vent, 
com és normal! 

I ara, en continuât descens, es transita 
pel barrane de les Coves i un curt pendis 
ens mena al Porteli de Llaberia, des d'on 
causa sorpresa l'aparició, a tali de 
décorât de fons, de la Mola de Colldejou, 
de la quai ens en és donat un tast (a 
distènda) per a demà, quan se'n fa la 
travessada. Pels nombrosos i cargolats 
Revolts, i per dintre d'una vegetació 
obaga i plaent, hom es planta a la font 
de l'Avellar. 

Aci es pot fer la dinada, alhora que un 
dilatât repos, ja que, a la tarda, només 
queda una hora de balxar per un bon 
sender que discorre per l'interior de la vali 
de Maçanes, piena de pins, grèvols, 
heura i sentors d'humitat. Al capdavall, i 
després de l'Estret, es divisa el veli mas 
de Magrinyà i, de seguida, la carretera de 
Marsà a La Torre de Fontaubella. No hi 
ha cap més remei sino seguir-la per espai 
de 45 minuts, perquè el carni veli és 
malmès i desaparegut. A la Torre de 
Fontaubella acaba la primera etapa de la 
«Gran Travessada». 

La Torre de Fontaubella! Bonic vilatge, 
ensorrat en un dot, entre la serra de 
l'Argenterà i l'alterosa Mola de Colldejou, 
que també és de La Torre. Hora del 
sojorn. Xerrades entre escuma de cervesa 
fresca al café del poble, on també 
-encarreçant-lo- s'hi pot sopar. Es pot 
dormir en una casa de l'Ajuntament, on, 
per un preu mòdic, la lloguen per 
passar-hi la nit. 

De segur que algû somiarà amb les 
sorpreses de l'endemà. 

Com aquell que tira una linia 
perpendicular a La Mola, aixi també 
s'abandona La Torre de Fontaubella que 
amb tanta cura acuii el vianant. 

Es puja per un estretit sender, però de 
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Des de la Mola de Colldejou, 
el camp i e¡ mar al fons. 
(Fofo: Josep Callizo.) 

bon pis, tot tallan: la carretera de 
Colldejou per dues vegades, I hom 
s'interna a dlntre d'una maranya vegetal. 
Es continua ascendint sostingudament, 
encarats ais cingles de La Mola, que 
semblen voler aturar la trajectória. 
S'assoleix el basament de la tartera, on 
es recula una de cada dues pases que 
es fan endavant (tot i deixant anar alguna 
imprecado!). Apareix la canal del Mig, 
que és el pujador mes conegut i popular 
per guanyar el pía de La Mola per aquest 
costat. 

En arribar al peu del cingle major i mes 
alt, es pren a má esquerra un delitos 
camí de recingle, el qual, entre 
estimaballs i roca blanca, mena al peu de 
la canal del Corb (o Fosca), dreturera i 
formidablement oberta, com si algú 
hagués eixamplat una esquerda amb 
poderoses mans. 

La Torre de Fontaubella apareix a vista 
d'ocell. I, a la llunyária, senyoreja el 
Montsant, vist des d'ací rectilini, aplanat i 
llarg. Deu minuts de pujar -tombeu el 
cap, si us plau- i aviat sereu a la 
planúria de La Mola, la Bassa, el Castell i 
el Racó deis Caragols: nova tanda de 
temes fotografíes. 

Descens al coll del Guix en diagonal i 
aprofitant trams del vell i perdut pas del 
Mora. Al davant, amb majestat, es retalla 
la serra de Llaberia. 

Coll del Guix: vermellós, avinagrat. 
S'agafa una dretureríssima senda que 
puja entre bosc i mor sota mateix del 

La Bassa, dalt de la Mola de Colldejou. 
(Foto: Josep Callizo.) 
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El racó dels Caragols un dels mes 
beils indrets de la Mola de Colldejou. 
(Foto: Josep Callizo.) 

cingle que sosté La Miranda, a 
912 mètres d'altitud. El paisatge porta a 
la memôria records pirenencs. A 
discreciô, es poden triar dues o très 
canaletes, ferralla cinglerenca, per assolir 
el cim de La Miranda. Bona perspectiva 
cap a tots els costats. 

Baixada ràpida a Llaberia pel collet del 
Colivassos, aprofitant la nova ruta forestal. 

Llaberia! Molt poc véinat, perd escollit. 
Hi ha museu d'estris agricoles i bona 
aigua per beure. Lloc apropiat per fer-hi 
l'àpat del migdia. La font del poble és la 
de l'Horta. Descans. Visita al Museu, que 
val la pena, si mes no per comprovar la 
improba tasca que per muntar-lo i 
servar-lo porten a terme el fotôgraf 
Boada, la seva esposa, I en Voltà de 
Capçanes, a part d'altres persones també 
idéalistes. 

Pel vell i pujadis cami de Pratdip 
s'enfila la darrera etapa del total de la 
travessada. Un breu coster per Les 
Marrades fins a un colleté i, tôt planejant 
i raconejant très o quatre vegades, hom 
es planta al coll de la Bassa de les 
Fonts, al damunt de la capçalera de la 
Dôvia, formada pels racons I les 
torrenteres que davallen del portell de 
Madroc, del Bosc Nègre, de la moleta de 
l'Espinalt, del portell de la Llenya i de la 
font del Ferro. 

El Montredon, a l'altra banda de la vall, 
de veritat que sembla «redon». 

Pel damunt dels darrers espetecs de 
Les Moles, alli on se solden al coll de la 
Bassa de les Fonts, el cami caréner inicia 
una suau davallada que porta fins el grau 
superior de Les Moles, el quai permetrà 

Canal del Corb o Fosca, a la Mola 
de Colldejou. 
(Foto: Josep Callizo.) 

baixar fins al peu dels primers cingles: a 
la dreta, els de La Grallera; i a l'esquerra, 
els de La Brancana. 

Cruilla amb el camí forestal -preciós-
a les envistes de la font de la Flauta, i 
inici de la davallada pels grauets de Les 
Moles de ca l'Estudiant, perduts des de 
fa anys i retrobáis per nosaltres amb 
l'ajut del metge de Pratdip, l'amic i també 

excursionista Pere Iglésias, del CE. 
Tarragona, i amb la coHaboració d'una 
bona part del veins de Pratdip, amb 
l'alcalde (senyor Josep Fortuny) al davant, 
i d'altres vilatans que prestaren una 
inestimable ajuda en netejar i obrir pas 
per l'argelagar que permet assolir La 
Seda (unes collaboracions totalment 
desinteressades). 

Fent el descens per l'esquenall de Les 
Moles, els ulls es delecten. Des d'Aragó, 
per la banda ponentina, fins la mar; i des 
de l'Hospitalet de l'Infant just passada 
Tarragona, per llevant, es fa evident tota 
una succesió de plecs de muntanyes 
ampliades com a fotos de concurs. 

Es fa cap als Solans, damunt dels 
Ordiguers, i potser les darreres Hums de 
la Jornada faran la postrera fotografia de 
Pratdip. Un nou sender, obert sobre 
l'antiga drecera dels Solans, baixa 
resoltament i sense contemplacions, 
dreturer. I, en menys d'un quart, permet 
retrobar Pratdip, el punt final de la 
«Travessada insòlita»peraquests paratges. 

El mapa amb el recorregut, i la nota 
dels horaris, aixi com altres details que 
creiem d'interès per a qui vulgui intentar 
l'excursió, són explicits per aclarir 
qualsevol dubte. 

I prou. El nostre desltg és que la 
confianca amb nosaltres dels qui feren la 
«I Travessada» no s'hagi vist empobrida, i 
que l'itineari hagi plagut a tothom. 

Com ho és el «Tomb als Motllats pels 
Cingles», realltzat l'any anterior, la totalitat 
de l'itinerari és senyalitzat amb pintades 
vermelles i blaves, com ja és costum del 
nostre C.E.A.M., el Club d'Estudis i 
d'Activitats Muntanyenques. 

A continuació donem les dades d'ordre tècnic que creiem necessaries per completar aquest treball. 

ITINERARI: 1 . a ETAPA 

Pratdip + el Colomer - cami de la Seda • els Grauets - Morrai de la Seda - Montredon - font de 
l'Aliga - la Jaça de la Vaca - Cavali Bernat - la Creu de Llaberia - collet dels Colivassos - les Covetes -
l'Arenai - Portell de Llaberia - els Revolts - font de l'Avellar •*• Vall de Maçanes - Mas de Magrinyà • la 
Torre de Fontaubella + . 

Pratdip al Morral de la Seda 
Morral de la Seda al Portell de Llaberia 
Portell de Llaberia a la font de l'Avellar 
Font de l'Avellar al Mas de Magrinyá 
Mas de Magrinyá a la Torre de Fontaubella 

Hores de camí: 5. Desnivells: 600 m. Distancia: 16 quilómetres. 

1,30 h. 
1,10 h. 
0.20 h. 
1,15 h. 
0,45 h. 

ITINERARI: 2 . a ETAPA 

La Torre de Fontaubella -è- - carni de a canal del Mig - cami de Recingle - canal Fosca (o del Corb) 
la Bassa •*• - el Pia de la Mola - Racó dels Caragols • canal del Mora - coll del Guix - la Miranda de 
Llaberia - collet dels Colivassos - Llaberia - font de l'Horta + • cami de Pratdip • coll de la Bassa de les 
Fonts - carena i grauets de les Moles de ca l'Estudiant • els Solans - Pratdip + . 

La Torre de Fontaubella al pía de la Mola 
Pía de la Mola al coll del Guix 
Coll del Guix a la Miranda 
La Miranda a Llaberia 
Llaberia a Pratdip 

Hores de camí: 6. Desnivells: 550 m. Distancia: 15 quilómetres. 

Hores de camí: 11 h. Desnivells: 1.150 m. Distancia: 21 quiómetres. 

+ Punts d'aigua. 

Al café-bar de la Torre de Fontaubella hi ha servei de menjars. 
Tel. (977) 82 8011: Central Telefónica on es prendran els encárrecs. 

2,15 h. 
0,30 h. 
0,45 h. 
0,30 h. 
2,00 h. 
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CHAMONIX'88: 
Sommet Européen 

dels alpinistes 

A mesura que la ¡dea d'Europa es 
va consolidant i es va fent realitat 
(recordem la data de 1992, en la 
quai s'hauran d'haver assolit fîtes 
importants en aquesta unificado 

econômico-politico-administrativa europea), 
cal anar adaptant les Neis i els organismes 
actuáis a la que sera aquesta Europa del 
futur. Els problèmes passen de ser estafáis 
o regionals a ser comunitaris, i aixô 
comportará fonamentalment haver de tenir 
una visió amplia, supraestatal, dels 
problèmes i, per tant, cal treballar ja des 
d'ara mateix en aquest sentit. 

Tota la problemática de la muntanya no 
queda aliena d'aquesta situado. Un massís 
important corn els Alps, per exemple, que 
pertany a tants països diferents, nécessita 
una visió, i per tant, una política d'acció 
comuna, unes liéis i servéis que siguin 
també comuns i vistos de comú acord. I dic 
els Alps, corn podria dir altres zones de 
muntanya, de qualsevol país que quedi 
afectat per aqüestes Neis comunitàries. 

Cal mirar amb aquests nous ulls tot el 
món que envolta la muntanya; és a dir: la 
gent que hi viu i que s'hi ha de guanyar la 
vida, i els turistes i els esquiadors o 
muntanyencs que hi anem periódicament, 
com també les estacions d'esquí, la 
infraestructura d'allotjaments, les 
comunicacions, els transports, la sanitat, 
etc. I, per Taita muntaya, caldrà normalitzar 
les professions i organismes que hi 
treballen, con son guies, monitors, 

Josep Abril 

acompanyants, tôt créant unes estructures i 
liéis marc que siguin bàsicament valides 
per a tots. 

A partir de 1992, les professions de guia 
o monitor hauran de ser valides a qualsevol 
país. Que cal fer? Les assegurances dels 
muntanyencs, el rescat i els servéis medies, 
les condicions dels refugia..: veiem com 
surt tota una munió de questions sobre les 
quals cal treballar. 

El problema fonamental de la 
preservado del medi ha de ser vist també 
amb una visió comunitaria. No podem tenir 
un pare natural en un costat de la frontera i, 
a l'altre, fer-hi qualsevol barbaritat. 

Això comporta, com ja es pot suposar, 
problemes d'entesa, ja que hi ha múltiples 
interessos que no sempre coincideixen. Un 
exemple, podria ser la proposta de 
desmuntar el teleféric que uneix Franca 
amb Italia a través del massís del Mont 
Blanc, entre l'Aiguile du Midi i la Pointe 
Helbronner, una proposta que suscita 
posicions radicalment oposades. L'home 
de ciutat, quan arriba a la muntanya, no 
sempre en té la visió del qui hi viu. I quan 
aqüestes diferents opcions es posen en 
comú, es veu la complexitat i la necessitat 
de treballar per arribar a una entesa 
necessària per a tots. 

Aquí, puc dir que, per part nostra, els 
muntanyencs hem de reivindicar el dret a 
opinar sobre l'alta muntanya, ja que som 
els únics que, a partir d'una certa aleada, 
ens hi passegem. Qui hi trobem, a les 
grans alcades, sino muntanyencs? Cree 
que hem de ser nosaltres els qui hem de 
dir com ho volem, fins a quines alcades, 
per exemple, han d'arribar les instal-lacions 
mecàniques, o si volem o no helicopters 
que portin pseudomuntanyencs als cims. 

Entenent-ho així, el Club Alpi Francés i la 
Deutcher Alpenverein van organitzar el 
juliol de 1988 unes jornades, a Chamonix, 
per engegar una cimera europea de 
l'alpinisme, amb les ganes que aqüestes 
reunions de treball poguessin celebrar-se 
cada any. 

S'hi va apiegar gent d'una vintena de 
paisos, a través de clubs, federacions i 
entitats. I, del Centre Excursionista de 
Catalunya, vam participar-hi el president i el 
vicepresident (Josep M. Sala i jo mateix, 
respedivament). 

La trabada va durar una setmana, en la 
qual hi hagué uns dies reserváis a activitats 
alpines, espectacles i altres. 

Els temes basics sobre els que es 

Música i cants en la jornada de 
cloenda, a la plaça de i'esglesia. 
Foto: J.M. Sala. 
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treballà foren: 
-Nécessitât d'una estructura europea de 

l'apmisme: 
a) Objectius. 
b) Corn ha de ser? 
-Com minorar l'intercanvi d'experiències 

en la formació de quadres, a les 
associacions alpinistes? 

-Intercanvis entre les associacions. 
-La seguretat. Materials, equipament, 

homologacions. 
-La salvaguarda de les zones de 

muntanya. Accions comunes per a la 
defensa del medi. 

-Els problèmes mèdics de l'altitud. 
Nutrició i entrenament. 

-Organització de rallies europeus d'esqu 
de muntanya. 

-Expedicions europees. 
-Estudi de l'harmonització de reglaments 

per a les escoles de formació de guies. 
Com es pot veure, tot un programa que 

caldrà anar desenvolupant en succesives 
reunions. 

A mes a mes de les reunions de caire 
purament muntanyenc (en les que es 
tractaven aquests problèmes especifics), hi 
hagué la reunió d'un grup de parlamentaris 
europeus, membres de Plntergrup de 
Muntanya del Parlament Europea que 
funciona des del mes d'abril de 1987, els 
quais desitgen també que aquestes 
reunions pugin organitzar-se anualment. 
Plantaren la bandera d'Europa dalt del cim 
del Montblanc, per subratllar la necesitat 
que la Comunitat Europea s'interessi mes 
per les zones de muntanya, i n'elabori una 
legislació especial. 

El treball d'aquest intergrup, compost per 
una cinquantena de parlamentaris 
provinents de tots els grups politics, va 
dirigit a aconseguir très objectius: 
1 r) Interessar la Comunitat perquè faci una 

politica per a la muntanya, de manera 
que sigui possible una rigorosa tutela 
del medi ambient, amb el necessari 
desenvolupament de la gent que hi viu. 

2n) Que s'interessin a colaborar-hi tots els 
qui estan interessats en el problema 
de la muntanya: administracions locals, 
organitzacions ciutadanes, etc. 

3r) Fer créixer la consciència de la 
dimensió europea d'aquests problèmes 
i, per tant, de la nécessitât de contribuir 
a la unificació politica d'Europa 

Amb Pobjectiu de preparar una "Carta de 
la Muntanya" europea, aquest intergrup del 
Parlament Europeu, ha començat les 
reunions amb représentants locals, 
regionals i estatals de la politica de les 
zones de muntanya, com també amb 
organitzacions agricoles, turistiques, 
esportives, associacions per al medi 
ambient i estudiosos d'aquests temes. 
La presència dels parlamentaris d'aquest 
grup, amb el seu président, el valdostà 
Grazziani, va ajudar a donar relleu a 
aquesta reunió de Chamonix. 

Comento, a part, tot una sèrie d'actes i 
activitats que es desenvoluparen 
paral-lelament. 

Cartells deis clubs assistents a la 
trobada, entre eis quais hi veiem el 
del Centre. Foto: J.M. Sala. 

Grups folklòrics procedents de 
diverses valls alpines ballant a la 
plaça de l'esglesia. Foto: J.M. Sala. 

NOTES 

• Durant els dies que es van deixar 
lliures de reunions per poder fer 
ascensions, va fer un temps excellent, Ilevât 
del dia en que les cordades pujaven la 
bandera europea al Mont Blanc. Nomès un 
réduit nombre d'alpinistes va arribar-hi. Ja 
fou mala sort... 

• En una sala del Majestic, on se 
celebraven les reunions, hi havia uns 
pannells dels clubs assistents, que 
informaven de les caractéristiques i 
activitats de cadascun. Veieu-ne una 
fotografia del Centre Excursionista de 
Catalunya. 

Hi havia també, exposició de material de 
muntanya; sobretot, material 

d'assegurança: cases, cordes, ferros, etc. 
També, de pintures i litografíes, llibres, 

medicina, i és dar, informado sobre eis 
Joes d'Hivern del 92. 

• Per ais escaladors frees, es 
desenvolupá una competició oficial de la 
UIAA, amb exhibido final de la vedette, 
Catherine Destivelle... 

...I una especie de ballet-escalada 
(Escaladanse, se'n deia) amb música inclosa. 

Els temps canvien... 

• Una soirée de cant coral i danses va 
aplegar diversos grups folcklórics dels Alps. 
Però l'èxit se'l va endur el Cor de l'Exércit 
Francés, un solidíssim grup masculí creat fa 
un pareli d'anys pel Ministeri de Defensa, 
que és d'una qualitat extraordinària. 

• El sopar oficial aplegá una gran 
quantitat d'invitats (potser 300). Entre 
d'altres, vam teñir l'oportunitat de saludar 
un nom mitic, que tantes vocacions alpines 
ha despertat: Roger Frison Roche. L'home, 
ja molt gran, ens va dir que té 84 anys,... Es 
conserva en plena lucidesa. Va dirigir la 
paraula a tots els assistents. El sopar fou 
excel-lent, i ben regat amb un "Apremont" 
de Savoie i Cotes du Rhone. 

• Durant el sopar, actuaren diversos 
grups folklorics. Ara bé, les anunciades 
"Pastoretes de Memmingen" (suisses), 
foren les que esvalotaren el galliner, ja que 
eren una quinzena de mosses 
maquíssimes,... que, de pastoretes, en 
tenien ben poc. 

• El Club Alpi Italia ens oferi una 
recepció al Refugi Torino, a dalt de la Punta 
Hebronner. Al retorn, a Courmayeur, al 
parking del telefèric, ens trobàrem 
casualment amb els nostres Companys 
Lluis Serraima, Ernest Gutierrez i Enric 
Garcia, que venien de Barcelona per pujar 
el dia següent a les Grandes Jorasses. Uns 
dies després, ens assabentàvem que, en 
un desgraciat accident de baixada, hi havia 
mort en Lluis i que l'Ernest estava greument 
ferit. 

• L'ûltim dia se celebra una missa per 
als alpinistes morts a muntanya, i també la 
cerimònia de clausura, a la plaça de 
l'església de Chamonix, amb parlaments 
dels représentants del països assistents, i 
amb participació dels grups folklòrics. 

• Agraim al CAF la seva invitació, i 
la teinada que ha tingut per organitzar 
aquesta magna reunió. Esperem que doni 
fruits i que en sigui possible la continuació 
en les anys venidors. 
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EXCURSIONISME 

Per les muntanyes 
de Prades 

Antoni M. Casas i Ferrer 

Les coves d'en Perotis, amb senyals 
¡nequívoques d'haver estât habitades. 
(Foto: Antoni M. Casas.) 

UN PARC NATURAL 
La matinada és lluminosa, 
rutüant i fresca. Acabem 
d'arribar a la Zona Recreativa 
de Castellfollit, dins la 

demarcació del Bosc de Poblet. De bell 
antuvl, restem embadalits llucant un parell 
d'esquirols que saltironegen per la 
capeada deis pins. Son uns pins rectes, 
gegants, senyorívols. El sol del matí traga 
sobre el pél deis roedors una ratlla de 
llum blanca. L'espés brancatge de la 
pineda, ferit de sol, sembla un cobricel 
brodat d'estrelles de plata. 

Qualsevulla que tlngui la sort de poder 
triscar per la valí ombrosa de Castellfollit, 
de pujar ais serrats i de rondar per les 
carenes punxegudes, s'adonará que es 
tracta d'una zona d'una categoría estética 
comparable a les valls mes famoses de 
Catalunya; amb l'avantatge que, aquí, les 
proporcions semblen fetes expressament 
a la mida de l'home. Altres paratges, 
posem per cas les valls pirinenques, 
diríeu que están concebudes per a gent 
de raga gegantina. Des de la valí de 
Castellfollit, on s'arriba cómodament en 
cotxe, qualsevol excursionista pot 
plantar-se, amb una o dues hores, a 
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Tossal de la Baltasana 

1201 rr 

LES 
MUNTANYES 
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PRADES 

Mas del Gravât 

a Capafonts, 

a Prades 

Tillar 
• 

c . f o r e s t / a l 

Barrane 
del Tillar 

Barrane 
dels Torners 

Coll del 
Coster del Perroi / \ 

Coli de la ì l r 

Caldereta >\L-S 
i 

Mola d'Estat Zona recreativa Ô 
de Castellfollit '^TJoblet 

indrets tan encisadors como la Mola 
d'Estat, el coll de la Caldereta, els plans 
del Pages o el tossal de la Baltasana, 
que, amb els seus 1.203 mètres, 
constitueix el punt culminant de les 
Muntanyes de Prades. 

Nomes la sola pineda ja justificarla a 
bastament l'exlstència del parc I les obres 
d'agençament que hi han dut a terme els 
homes d'Icona. Perd si a la pineda hi 
afeigu el torrent fresc i joliu que baixa 
bona part de l'any, les fonts que hi 
brollen, les variades espècies végétais, la 
gracia dels esquirols, els xerrics dels 
gaigs, el vol de la merla i dels tudons, el 
refilar del rossinyols que, a la prlmavera, 
assagen mélodies dins l'espessor del 
torrent, comprendeu perquè la mateixa 
Generalltat de Catalunya ha près cartes 
en l'assumpte, i apunti a convertir tota la 
zona en un dels parcs nacionals del 
Principat. 

L'ENCIS DE CASTELLFOLLIT 

Un soroll de motor i un jeep que 
s'atura davant la Casa Forestal de 
Castellfollit. En baixa el conductor. La 
seva indumentària el révéla com un home 
d'ICONA. En efecte, es tracte del senyor 

Anton Grau, cap de servéis de la zona. 
És eli qui s'avança a encetar conversa 
amb els excursionistes. Es mostra, de 
seguida, atent i amable. Es un home molt 
enamorat del parc: 

- Observeu -diu- la bellesa i la 
magnitud d'aquests arbres. Son de 
l'espècie del pi negre, del «Pinus 
ahilarius», que pugen a alçàries de 
cinquanta i més mètres. 

Fem notar al senyor Grau que molts 
d'aquests pins teñen el tronc tot voltat 
d'heura, cosa que no els pot afavorir gota. 

- Certament; però son tan precioses 
aqüestes columnes d'heura, que no anem 
gens de pressa a extirpar-la. L'heura és 
un liana d'un valor decoratiu considerable. 

Ara deixem caure l'esguard sobre altres 
varietats vegetáis que completen Tends 
del parc. Hi advertim un pareil de clreres, 
alguns tillers, acàcles, oms, grèvols... i la 
omniprésent alzina. Tot, net i arranjat. 
L'esforç dels homes que en tenen cura 
es fa notori. 

La Casa Forestal, espalosa i élégant, 
ha estât pensada també com a refugl. 
Sempre és oberta. L'era del costat és el 
Hoc de diversió de la mainada: 
engronxadors, tobogans, carro i somera 
de fusta. Davant de la casa, una llarga 

tirada de fogons -n'hem contat una 
vintena-, per rostir les costelles I, la 
tardor, coure-h¡ a la brasa els rovellons i 
les mucoses. El Bosc de Poblet és una 
delicia per ais boletaires. 

Interroguem el senyor Grau sobre la 
fauna del bosc. 

- Els animáis que hi resten son de 
vida i costums nocturns. Per torga. De 
dia, no hi podrien subsistir, perseguits 
pels cagadors. Després de l'extinció del 
llop, el porc senglar ha passat a ser el 
rei del Bosc de Poblet. En anys de 
secada, com el que vivim (1987), emigren 
a zones més abastades. Aquesta 
temporada no en trobaríeu, per tot el 
bosc, més de mitja dotzena. En anys de 
pluja, i de collita de glans, proliferen tant 
que ens veiem obligáis a fer-ne batudes. 

- I altres animáis? 
- Al cap tard es pot veure alguna que 

altra guineu: venen a regirar les deixalles 
Tambe hi deambulen la geneta o gat 
mesquer; el teixó, la fagina, la 
mostela, i el gamarús, que els del país 
anomenen gal! carboner. 

Ara parlem dels ocells. 
- La majoria son migratoris. A l'hivern 

se'n veuen pocs. De vegades, pels 
cingles de la Pena volategen una parella 
d'aligots. A l'estiu es veuen esparvers, 
picots, cucuts, tords, gaigs i altres 
voladors més comuns. 

EL PASSEIG DE LA PISTA 

De la Zona Recreativa de Castellfollit 
arrenca una pista forestal que puja pel 
barrane en continues ziga-zagues fins a 
sortir, el cap de dotze quilòmetres, a la 
carretera de Prades. Nosaltres, que avui 
ens dirigim a la part més alta de la serra, 
comencem fent caminada per la pista. 

Els alterosos pins nègres estenen llur 
vela verda per protegir els vianants de la 
xardor del sol. El bosc de Castellfollit és 
un temple de la natura, que té la seva 
liturgia propia. La pista és barrada ais 
turismes. Imagineu qué en resultaría, si es 
donés Hum verda ais conductors?. Els 
muntanyees, en canvi, tot grimpant 
xano-xano, tendeixen a abaixar el cap, en 
actitud reflexiva. Parlen рос. Dirieu que 
están méditant I pregant. Si tarallegen un 
canço, recorden més aviat el ressó de la 
salmodia. Al bosc de Castellfollit, el 
muntanyenc se sent una mica monjo. 

Haurem fet si fa no fa vint minuts de 
triscada, quan observem al bosc un 
fenomen curios. Al Pinus ahilarius, el pi 
negre, li està sortint un rival: és el pi roig, 
o rojalet, caracterltzat per l'escorça 
rogenca, la fulla curta i blavosa, i les 
pinyes menudes i radones com el puny 
d'un infant. El rojalet comença a competir 
amb el pi negre a partir dels cinc-cents 
metres d'altura, que és quan la 
climatologia li resulta favorable. 

De sobte veureu, entre els pins nègres, 

M U N T A N Y A 253 



un rojalet amb cara de mosca morta. (El 
pi roig és astut com la guineu). Mes 
enllà, uns quants exemplars, apinyats, ja 
es mostren mes atrevits. Es nota que 
volen brega. Estan préparant l'ofensiva. 
Comencen a tutejar el pi nègre. No 
haureu avançât cent mètres que el pi roig 
ja s'ha fet, pràcticament, amo de la 
situaciô. El nègre ahilarius ha anat cedint 
a les envestides del rival. El nou rei del 
bosc comença copiant, orgullôs i engreït, 
les formes élégants que ha vista en el pi 
nègre. , 

La pista forestal va sinuejant coster 
amunt, cadenciosa, pulcra, colorista. El 
vianant deixa lliscar l'esguard sobre mil 
coses curioses del cami: aquell estol de 
pins que pugen, alts i esprimatxats com 
gànguils; el falgàs verd-clar, que tapissa 
una raconada; el turô rodô d'enfront, 
garbullat d'alzines i de grèvols. 

L'HOME DEL SAC 

Ara, a l'esquerra de la pista, observem 
un trencant, fressat de roderes de motos. 
Ens interessa aquest sender per pujar a 
l'alta carena. Trobem una ària de rebollar. 
El reboll és una espècie de roure, de fulla 
ampia i ditosa, d'un verd potser més dar 
que el roure, que al temps de la tardor 
pren el color de la canyella. De sobte: 

- Guau guau! 

Un gos ros i pelut s'ha avançât a 
donar un ensurt als caminants. Darrera 
del gos avança un home, amb un sac al 
coli, gorra fosca i, penjat a la cintura, un 
ganivet llarg corn un punyal. Aquest ultim 
detall no fa massa peça als vianants. 
L'home xiula al gos i el calma. En ser 
davant dels excursionistes profereix unes 
paraules sedants: 

- Cap ais Plans del Pagés, a estirar 
les carnes? 

-Dones, sí. Que potser hi ha algún 
animalot perillos per aquests verals?-
mormolla un company mentre té la mirada 
fixa en el ganivet. 

L'home del sac somriu: 
-Les fotones, home, les tetones. Les 
punyateres prou s 'amaguen un pam, dos, 
sota térra. Pero el gos les ensuma, i jo, 
aleshores, zas! amb el ganivet, escarbo la 
térra, i ja son meves. No és ara el temps 
millor per cercar-ne; pero, amb una mica 
de sort se'n troba alguna. 

L'home deixa caure el sac del coll, 
l'obra, i mostra cofoi ais excursionistes les 
que ha trobat. Déu n'hi do. Son uns 
tubercles turgents, negrosos, deslguals, 
com patates esboirades. 

-Un bon negoci? 
-Més que res, una diversió. Ouan se'n 

fan moltes, sí que se'n pot treure algún 
caleret, perqué les paguen bé. 

L'home del sac, I el gos pelut, ja s'han 
esmunyit sender avall. Per la vorada 
húmida apareix l'herba fetgera, de tulles 
trebolades y floretes liles. Encatifant el 
térra es veu la boixerola, tan apreciada 
pels ronyons; més enllá, mates de botja, 
timó i el perico (aquesta herba alta i 
espigada que, amb el case groe de les 
seves flors, sembla un guarda urbá del 
sender ordenant el tránsit de les formlgues). 

Els vianants han arribat, puja que 
pujarás, a dalt de la carena. Un rétol 
canta: «Coll del Coster del Perroi». Com 
que per la carena passa un tallafocs, el 
Coster del Perroi recorda el coll 
desplumat d'un gall dindi. 

Si els excursionistes continuessin per 
l'esquerra, carena avall, farien cap al Coll 
de la Caldereta i a la Mola d'Estat. Pera 
ells han de torgar carena amunt, en 
dlrecció de Prades. 

LA LLUM DELS PLANS 

Comencen a dibuixar-se les primeres 
ondulaclons dels Plans del Pages. Un nou 
rètol crida moltes coses: «Eis Plans», «Mas 
del Gravât», «Capafonts», «Prades». 

Dalt dels Plans, s'ha obrat un canvi de 
Hum i de Sens ib i l i tä t . Hi ha una claredat 
d'atmosfera, neta i diàfana, com rentada 
amb aigua de neu. Plans avellutats de 
garrics i de matolls d'un color d'alberginia, 
tendre i sensual. Un paisatge amb el 
segell de la neu i del vent, que cada 
hivern s'hi deturen qui-sap-lo. La neu sol 
arribar a mitjan gener. El vent bufa pel 
marc, i hi roman diversos dies, como si 
vingués a passar-hi les vacances. Els 
aclarissats pins rojalets prenen formes 

La Roca del Grinjoi, un bloc solitari, 
com un encanteri de segles. 
(Foto: Antoni M. Casas.) 
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baixes i arrodonides, per defensar-se 
millor deis temporals. Plans de eau 
llebreter i de vols d'allgons, de llunyanies 
blavoses, de flaires de bolets i de 
tòfones. Els vianants avancen 
pausadament, lentament, com ho farien 
els poetes romàntics, un Lord Byron, un 
Gustavo-Adolfo Bècquer, avars d'engolir 
tota l'embriaguesa estètica del paisatge. 

Hi ha un cel amplíssim ais Plans del 
Pages: un cel blau, no fistonejat ni 
emmarcat de muntanyes. Un cel pregón 
que envia el seu misteri a la niñeta de 
l'excursionista. Si mentre avançava pel 
bosc de Castellfollit se sentia monjo, ara 
es percep com un mistic. La presencia 
del fet sobrenatural s'endevina en la 
finitud d'aquesta volta biava. 

Els excurslonistes van avançant per la 
planúria oberta. Ara, l'oasi d'una roureda. 
Enmig dels.roures, uns penyals calcaris 
com a surtidors de pedra. Hi sobresurt la 
Roca del Grinjol: és un bloc massis, 
solitari, que pren la forma d'una carota 
estranya. Hom no pot deixar de pensar 
en un encanten: aigu que, en càstig de la 
seva rebequeria, hagués quedat petrificat 
pels segles del segles. 

Poe després del Grinjol apareixen les 
coves d'en Perotis: unes enormes balmes 
rocalloses, a fior de Plans, amb senyals 
inequivocs d'haver estât habitades. Ens 
imaginem, aquí, l'home primitiu al moment 
de sortir de la balma, amb el cos cenyit 
amb peli de mamut i, a la cintura, la 
destral de pedra (com el ganivet de 
l'home del sac). 

Els excursionistes perceben un renili 
procèdent del fons de la balma. Un 
company, amb curiositat, s'apropa a la 
concavitat. I veu, al fons obscur, la silueta 
d'un cavali que es mou pausadament. 
Sembla un cavali neolític, com els pintats 
a Lascaux, a la Dordonya. El vianant gira 
cua i apressa el pas. No fos que se li 
aparegués, encara, l'home del Cro Magnon. 

LA BALTASANA 

Plans enllá, s'albira un promontori 
enrinxolat de rebolls i d'alzines. És el 
Tossal de la Baltasana. Al cim s'hi clissa 
una edificació emmerletada. 

Del pinar, arriba un soroll com de 
motos «tot terreny». No son motos, sino 
les serres de la tala deis pins. S'hi 
distingeix un camió mig carregat. Els 
vianants, raonablement, relacionen el 
cavall d'en Perotis amb la presencia deis 
talladors. 

La pujada al cim, després de les dues 
hores i escaig que portem trescant, 
resulta dura i feixuga. Finalment apareix, a 
un cop de pedra, el castell en miniatura. 
Hi viurá algú, en aquesta caseta?. 

La resposta no es fa esperar. La porta 
de la caseta s'obre, i hi apareix un 
individu que fa pensar en els vells 
habitants de can Perotis: una barba de 

A I extrem. guaitant a l a It I pia. una 
roca fantasiosa, amb signes i records. 
(Foto: Antoni M. Casas.) 

qui sap quants dies; els pantalons curts i 
sargits; la camisa descolorida. Es nota 
que, dalt de la Baltasana, no regeixen els 
convencionalismes socials. 

-Bon dia. 
-Buenos días 
Entráis en diáleg, ens explica que és el 

vigilant del bosc: hi román, des del mes 
de juny fins al setembre. Cada hora puja 
al mirador, per si s'hi descobreix algún 
indici d'incendi. Els pins son la gran 
riquesa deis boscos de Prades. La fusta 
es destina a la fabricació del paper i a la 
industria del moble. 

L'erola del cim és menuda. Darrera de 
la caseta del guarda hi ha un piló 

geodésic, com una xemeneia blanca. A 
I'extrem, guaitant a l'altiplá de Prades, 
s'aixeca una roca fantasiosa (que els 
muntanyenes han omplert de signes i de 
records). 

La Baltasana és un trampolí per a 
l'esguard del vianant; des d'allí es Nanga i 
capbussa en el mar verd i blau de les 
prades i les llunyanies. Ais excursionistes 
d'avui els falten ulls per atalaiar les 
panorámiques multicolors, els cromos 
impressionistes d'un paisatge excepcional. 

L'amabilitat del vigilant posa la nota 
humana a l'aventura: 

-Entren, por favor, que beberán agua 
fresca. 
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ESQUÍ DE MUNTANYA 

Tue de Balaguera 
(2.757 m), 

amb esquís 

Josep Baques i Soler L a passio de la nostra època per 
la neu i els esports d'hivern fa 
que, a poc a poc, es vagi 
incremental el nombre de 
practicants de l'esquf de muntanya. 

Els pendents herbosos que l'estiu 
cobreixen una bona part de les 
muntanyes plrinenques, en hivern es 
converteixen en grans espais oberts sota 
els nostres esquis, que ens delectaran 

quan les condicions de neu i temps ens 
siguin favorables. Les ascenslons es faran 
més llargues i dificultoses, però ens 
evitaran la tristesa d'un paisatge monòton 
i rocallós. El goig d'un magnific descens 
ens portare en un món de generoses i 
riques sensaclons. 

El Circ de Colomers (i, sense ànim de 
fer-me pesat, no em cansaré mai de 
dir-ho), és un mare ideal per aquest 
esport. L'aproximació al refugi no té 
complicacions ni perills; al contrari, és 
fàcil i recorre per una de les valls 
(Aiguoamòtx) més belles del Pirineu. 
Podem escollir entre ascensions de les 
denominades bonnes courses pels 
nostres véins de l'altre cantò de la 
carena, com ho pot ser, el sobirà de la 
regio, el Gran Tue de Colomers, el qual 
malgrat el seus 2.932 m i la seva bellesa, 
tot sovint queda oblidat pels 
coHeccionistes dels «3.000», o bé les 
pujades de mitjana diflcultat, com el 
Ratera (2.858 m), el Pie Blanc (2.876 m), 
i finalment, cims que gairebé podriem 
anomenar d'escola, com són els Pie 
Llucià, Travesany, Ribereta, età, curts de 
desnivell ì de recorreguts amb descensos 
que compensen certament als poc o molt 
iniciats en aquesta faceta de la muntanya. 
En aquest darrer grup, voldria incloure el 
Tue de Balaguera (2.757 m), un cim 

Refugi Colomers 

* £ T u c 

Sendrosa 

TUC DE BALAGUERA 
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gairebé desconegut, situât entre el Port 
de Caldes i el de Colomers, que separa 
la Rlbagorça de l'Aran; ofereix una prova 
que, en poc temps, ha esdevingut una 
clàssica de l'esqui de muntanya, d'entre 
les moites i excellents ascensions de que 
es pot fruir en el Cire de Colomers. 

La panoràmica, des del cim estant, es 
extraordinària per tots els vessants sobre 
l'immens cire i muntanyes veines. La seva 
solltud i el magnifie descens cap el refugi 
de Colomers es mereixen ben segur una 
sortida. 

I ja entrem de pie a l'itinerari 
d'ascensió. Sortirem del refugi de 
Colomers i pujarem pel marge dret de 
l'estany Major, en direcció SO. Mes 
endavant, cal travessar l'estany Mort i 
continuar cap el sud, iniciant llavors la 
llarga pujada per pendents fàcils, tot 
delxant a la nostra dreta les altlves parets 
de l'Agulla Gran de Colomers (cap als 
2.400 m). Assollm una petita valleta que 
porta a un collet encaixonat entre la 
cresta de la Serreta i el Tue de 
Balaguera. El pendent es redreça força, 
als voltants del coll. Un cop assolit 
aquest punt, continuem remuntant els 
derrers mètres fins al cim. 

Descens: pel mateix itinerari de pujada. 

Tue de Balaguera. 
(Foto: Josep Baquès.) Ascensio al Balaguera. 

(Foto: Josep Baquès.) 

Tue de Balaguera, un cim gairebé 
desconegut. 
(Foto: Josep Baquès.) 

© Agulles de Colomers 2598 m. 

(D Tue de Balaguero 2757m. 

(3) Cresta de la Sarreta 2745 m Refugi Colomers 
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ECORDANCA 

"In memoriam" 
Lluis Serraima 

Jaume Aguadé 

companyonia. Perquè eli tenia un esperit 
sempre amatent i obert a l'amistat. I tenia, 
en el grau més alt, les virtuts que fan del 
bon muntanyenc l'home més senzill i més 
noble de la terra. 

No sóc capaç de fer un resum acurat de 
la carrera alpina d'en Lluis Serraïma; sols 
pue testimoniar les activitats deis ultims vuit 
anys de la seva vida, quan tantes vegades 
ell, el veterà, havia fet cordada amb mi, 
l'inexpert. 

Tots sabem que coneixia molt bé el 
Pirineu i els Alps, principalment els Alps 
suïssos, per ais quais tenia una especial 
predilecció. 

Practicava Tesqui de muntanya i 
Tescalada i també l'excursionisme en el 
seu aspecte més tradicional. Participava 
activament en les tasques de la Secció de 

De les innombrables muntanyes de 
la Terra, totes, llevat de ben 
poques, ens estan, per sempre 
més, prohibides. No hem de pujar 
a tots els cims que el nostre delit 

ens fa somniar, ni podem abastar tots els 
vents de totes les carenes. Sols amb esforc 
i amb incessants amor i forca ens és 
permès, mentre som moridors, de fer els 
camins que ens faran compartir, per breus 
moments, la gran serenor de les 
muntanyes. Però no les hem d'assolir mai 
totes, perquè el nostre temps és finit i breu, 
perquè la nostra forca ès escassa, perquè 
mai no reculem en el carni on ens espera 
la velia dama. Com n'és de curt el nostre 
temps i com en són d'altes i llunyanes les 
nostres metes! Ens caldrà tota la forca del 
nostre esperit, tan pie de dubtes, tot el 
tremp del nostre cos petit, si volem fer el 
carni que ens pertoca, abans no arribem a 
la carena temuda, al cim desconegut. 

Ara que en Lluis és més enllà del 
cansament i de l'angoixa, alliberat per 
sempre dels nostres estrets Ifmits, em 
pregunto si podem trobar consol en les 
muntanyes, si tot el que hi hem après ens 
pot fer entendre (i aceptar) el cop brutal del 
dallador cec. Els muntanyencs, que 
coneixem i acceptem les nostres 
limitacions humanes, podem encarar-nos 
amb la més gran, la més temuda? 

Hem après a acceptar el fred i la fatiga, 
hem après que ens cai la forca i la 
humilitat, el desig i la serenitat. Hem après 
que tot és bo: el dia lluminós i la nit hostil, 
la diversitat de les neus i dels vents, fins i 
tot el mal temps. I tot és bo perquè tot 
respon al ritme ancestral de la natura: la 
succesló dels dies i les nits, la roda dels 
vents, el pas de Tany. 

Com estimem i comprenem, els 
muntanyencs, el pas de Tany! Les fines 
neus primeres, quan el carni del sol és 
breu; la revinguda de les fonts, quan les 
cotes altes són encara ben blanques; la 
plenitud de la llum, quan el delit ens du a la 

gran muntanya; la irracional bellesa dels 
moments on la natura sembla morir una 
mica: la tardor, el capvespre... 

Ah, si els nostres dies poguessin 
conformar-se ais ritmes succesius de la 
natura! Si visquéssim d'acord amb els 
arbres i els torrents, amb els cicles de la 
vida! Potser llavors, sí; potser llavors 
podríem entendre que tot ha de ser bo i, 
que tôt ens ha estât donat a fi de bé. 

Mentre busco unes fugisseres paraules 
que ens duguin consol, recordo els 
moments que en Lluis i jo vam viure a 
Tàmbit de les muntanyes i miro de treure'n 
ensenyament i ajuda. Penso també en les 
ocasions en que la renuncia a Tobjectiu 
cobejat i inabastable ens havia fet més 
forts. Penso en els moments de mal temps. 
Penso també en els moments on, malgrat 
tots els mais averanys, calia sortir endavant, 
amb força, ara mateix. Sempre era ell qui 
ens comunicava l'energia que ens posava 
en marxa, contra el vent, contra la nit, en 
Tesperança del bon temps. 

Haviem pujat fins a la cabana Guggi, al 
peu del Mònch i la Jungfrau, sota una fina 
pluja. A les très del mati feia mal temps; 
també en feia a les quatre. Voliem 
renunciar al cim i va ser ell, com tantes 
altres vegades, qui ens va esperonar a fer 
el carni que ens duria, en poques hores, al 
bon temps. 

Recordeu la nostra ascensió a 
l'Aletschhorn, ara fa uns anys? Qui hauria 
gosat, malgrat la pluja i el mal temps, pujar 
en aquell refugi? Qui podia haver espérât 
que Tenderne el déu dels vents ens oferina, 
a uns pocs que haviem arribat a la cabana 
Oberaletsch, el do del sol i la calma? 

Aquesta energia tossuda, aquesta 
esperança que tots hem conegut, estaven 
modulades per un capteniment assenyat i 
prudent i, sobretot, per una altissima 
estimació dels valors de la cordada i la 
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Muntanya del Centre, en eis rallies, en les 
sortides col-lectives, en eis campaments als 
Alps que es feien fa uns anys. El podfeu 
haver trobat a la paret de Terradets, o en 
una canal glaçada del Cadi, o fent la 
travessia amb esquis dels très colis de 
Nuria. També l'haurfeu trobat fent de 
control en un rally o pujant al Costa Pubilla 
des de la seva casa de Navà... 

Però tots els qui el coneixiem sabem que 
allò que eli més s'estimava era l'alpinisme 
classic als grans cims dels Alps. Citant de 
memoria, pue recordar que havia pujat al 
Mönch i a la Jungfrau, al Grünhorn, al 
Finsteraarhorn i a l'Aletschhorn, al Berner 
Oberland... També havia assolit el Gran 
Paradiso, el Mont Blanc i els Écrins. havia 
fet la travessia del Grand Combin, entre les 
cabanes de Valsorey i Pannossière, i també 
el Pigne d'Arolla. Coneixia molt bé les 
muntanyes de la vali de Zermatt, havent 
realitzat l'ascensió de la Dent Blanche, i 

dels Rothorn, Matterhorn, Breithorn, Dom, 
Pollux i Monte Rosa. Va pujar dues 
vegades el Weissmies. També havia pujat 
al Nadelhorn i al Lagginhorn, a la vall de 
Saas, a l'agulla Divona i al cim dels Bans, a 
l'Oisans; a la Pointe de Zinal i al Besso, a la 
vall de Zinal; a l'Ebneflush, al Misaun,... 

Els cims més alts de la seva carrera, 
perô, se sitúen ais Andes de Bolivia, on va 
fer diverses ascensions. 

Finalment, va assolir la punta Whymper, 
a les Grandes Jorasses, de la quai ja no va 
poder tornar. Era el primer dia d'agost de 
1988. Quan descendía cap al refugi 
Boccalate, fent cordada amb l'Ernest 
Gutiérrez, es va produir, a uns 4.000 mètres 
d'alçada, un accident les causes del quai 
no es coneixen. L'Ernest va sofrir greus 
lésions i en Lluis va resultar-ne mort a 
l'acte. 

EH ha tingut el més bell fossar que Déu 
ha créât a la terra. Descansi en pau! 

En Lluis Serraïma a la 
Dent d'Hérens. 
(Foto: J. Aguadé.) 

V 
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Mariola, una serra 
per descobrir 

Adéu, serra Mariola, 
me'n torne al poble, me'n vaig. 
Menge pena, cante pena, 
amò els dos ulls arrapatsJ1) 

Q uan vols escriure sobre coses 
que t'estimes de debò, sempre 
estas en el perill de deixar-te 
endur per un flux continuât que 
regala del teu propi sentiment. 

Quan hi ha quelcom que s'estima de 
veritat, és ben fácil no ser objectiu. Mea 
culpa, dones. 

Tanmateix no puc estar-me de dir que 
hi ha coses que servem sempre a la 
memoria, perqué les considerem una 
part ben important de nosaltres. Una 
d'aquestes coses és precisament la 
serra de Mariola, la de les mil i una 
plantes. 

El topônim «Mariola», segons llegim a 
l'accepció b de l'entrada n.° 2 del 
DCVB -un homònim del quai és 
l'estany de Mariola, situât a la Vali de 
Cardos (Alt Pallars)-, fa referencia a 
una «serra de muntanyes que separa 
les comarques d'Ontinyent i Vali 
d'Albaida de les de Biar, Alcoi i Comtat 
de Cocentaina»(2'. Però hi ha mes 
topònims que reben també el nom de 
Mariola. Concretament, el «pic de 
Mariola» (2.663 m ait), que acuii 
l'«estany de Mariola», situât al vessant 
sud-est d'aquest pic, «a la linia de 
crestes que separa el País de Foix del 

(") Soci del Centre Excursionista Fontinient, 

d'Ontinyent. 

La Foia Ampla un mas important 
de la serra de Mariola. 
(Foto: David Mira.) 

Josep Sanchis i Carbone!! (*) 

Pallars, que s'alga entre el coll de Cerbi 
i el "port de Mariola"»*3'. 

El nostre excellent inventari 
lexicogràfic assaja, a més, l'etimologia 
d'aquest topònim o nom de Hoc: 
«Incerta, potser pre-romana, potser 
derivada del nom personal Itati Marius». 
Per a-Coromines, en canvi, tant el nom 
de la serra de Mariola i dels estanys 
pallaresos de Mariola (Cardós) i 
«Mariolo» (Cabdella), «... tot descartant 
Torigen antroponimie i admetent la vaga 

possibilitat pre-romana, és més probable 
que vinguin de 'MERIDIOLA-OLUM, 
diminutius de MERIDIES en el sentit 
d"amorriador";»(4>. És a dir, que 
l'eminent filòleg Coromines associa el 
nom de «Mariola» al sentit que té el 
terme «amorriador»: «indret on solen 
amorriar», ço és, on sol «... ajupir-se i 
ajuntar-se el bestiar a l'hora de la calor 
fent-se ombra uns caps ais altres» 
(Coromines, DECLC, Vol. I, pàg. 288). 

Ens endinsem dones en el primer 
enigma: però, malgrat que jo em 
declare impotent davant el dubte que 
planteja l'etimologia del nom de la 
nostra benvolguda Mariola, els énigmes 
son per revelar-los. I ja ho cree que té 
coses bones a descobrir la nostra serra 
de Mariola. Malauradament, però, també 
en té d'adverses, com els incendis 
forestáis arrabassadors, els 
aterrassaments, les urbanitzacions 
desmesurades i, en fi, els constants i 
impénitents atacs al medi natural que 
s'hi produeixen. 

Però, aquest seguit de problèmes que 
afecten l'entorn natural de la Mariola no 
ha passât per alt. Per això, les persones 
i entitats civiques més sensibilitzades 
deis pobles que envolten la Mariola van 
fer public, la primavera passada, un 
manifest on es denunciava «la greu 
degradado ecològica del paratge» i on 
s'exigia que aquest fos déclarât Parc 
Natural. Aqüestes entitats, «sensibles a 
la progressiva desteta paisatgística i 
ecològica de la Serra Mariola, sotmesa a 
una pressió humana sensé précédents 
en la seua historia», expressaven la 
seua inquietud davant el futur incert 
d'aquest rie ecosistema que és -o ha 

260 M U N T A N Y A 



La torre del castell de Mariola. 
(Foto: Francese Olivé.) L'Alberri, muntanya situada a migjorn 

del Montcabrer. (Foto: Antoni Conca.) 

estât, o havia de ser- la Mariola, tôt 
censurant la manera corn s'estan 
repoblant les seues vessants 
(aterrassaments mitjançant maquinaria 
pesant, que afecta la capa fértil del 
terreny), tôt oposant-se «als arguments 
produccionistes d'una política forestal 
fonamentada en el monocultiu del pi, i, 
amb mes motius encara, si tenim 
présent que la repoblado s esta 
efectuant en una zona on, juntament 
amb el pi, hi conviuen lauro, la 
carrasca i el teix». Les entitats refendes 
acaben el seu manifest «... exigint 
-perqué creiem que hi ha motius de 
molta entitat- la declarado de parc 
natural per a la Serra de Mariola o, 
almenys. que se la dote d'un estatut 
especial, a fi de garantir-ne la 
supervivencia»^. 

Nosaltres (que hi farem!) intentarem 
d'aplegar-nos, malgrat tot, al punt mes 
enlairat de tota aquesta serralada, al 
cim del Montcabrer (1.389 m), toponim 
aquest que, com indica el seu nom, 
delata I'existencia en aquests indrets de 
cabres en un temps potser no massa 
llunya. Ben segur que aconseguirem el 
cim. Anem a pams, pero. 

La serra de Mariola, si fa no fa de 30 
Km d'extensio i d'una amplaria de 
5 Km'6', penetra en I'anima de les gents 
que viuen als pobles escampats a les 
seues faldes. Car la Mariola sempre hi 
es present: unes vegades, per les 
seues neus i fonts, o pels seus 
cremats; d'altres, pels seus indrets 
naturals de valletes i barrancs, o pels 
seus nombrosos masos i eremitoris. 0 
per un no-se-que d'enefs. 

A propòsit de l'extensió de la serra 
de Mariola, cal llegir les sempre 
puntuáis paraules del botànic i geògraf 
Cavanilles: «... otra comunicación se 
descubre en el puerto de Albayda o 
collado que media entre Benicadéll y la 
sierra de Agullént. Esta empieza por 
humildes lomas en la inmediación de la 
Font de la Figuera, y aumentando de 
altura tiene casi la mayor en el sitio 
llamado Cova alta, donde interrumpida 
por el citado puerto de Albayda sigue al 
sur, y se une con los montes de Agres 
y el de Mariola, montaña enorme, 
cuyas faldas se extienden muchas 
leguas (el tipus negreta és meu), y se 
conocen con varios nombres»1*7). 

Com tot indret tabulés, el nom de 
Mariola va lligat a una llegenda que, 
segons conten, és bimillenària «... puix 
esdevingué a l'any 38 de lera de 
Cristffl. L'escriptor alcoià Jordi Valor i 
Serra en La nostra serra de Mariola i la 
seua llegenda bimillenària^ recull la 
llegenda la qual, i en paraules d'Antoni 
Calero, «... el patrie! Sexto Marius 
posséia en aquesta serra una finca o 
espècie de xalet i vivia allí temporalment 
amb la seua filia, la donzella Mariola; 
tenien mines d'or i plata en un Hoc 
d'aquesta mateixa serra. Mariola gaudia 
de l'ambient campestre i passejava 
sovint amb una fidel pantera, que son 
pare li va portar d'Africa. Un día, Sexto 
Marius és cridat a Roma, però era una 
trampa del Cesar liberi per a maiar-lo; 
fou estimbat des d'una penya. I ja 
Mariola, al conéixer la mort de son pare, 
no hi podía ser felig i opta recluirse 
(sic) per a sempre a la serra, on moriría 
prompte, ella i la seua pantera»^. 
Historia bellissima, sens dubte. Tan 
bella que ens agradaría que fos certa. 
Hom ha parlât també d'una suposada 
ciutat de Mariola, però només hi roman 
una torrefa en terme de BocairentC1). 

La serra de Mariola ha estât objecte 
d'estudi i d'atenció per part deis 
nostres estudiosos, escriptors i poetes. 
La nostra literatura rondallística, els 
llibres de viatges i sobre excursionisme, 
la cultura popular, el folklore, les dites i 
cançons de fradicio oral, així com la 
ciencia (veg. Cavanilles, p. ex.), han 
volgut dedicar unes bones pagines a la 
nostra «donzella» Mariola. 

El botànic Cavanilles, tal vegada 
sorprès per l'abundància i la varietat 
d'especies vegetáis que observa a la 
serra de Mariola, digué d'aquesta, i 
potser no li sobrava rao, que és «... uno 
de los principales montes del reino, si 
atendemos a su altura y vegetales»^2). 
Encara avui, malgrat el lamentable estât 
en qué es troba el seu medi natural 
(conseqüéncia directa, com ja hem 
apuntat, deis incendis i de la mà 
arrabassadora i impénitent de l'home), la 
Mariola ens ofereix generosament una 
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amplia gamma de plantes i flors 
aromatiques i medicinals: sàlvia, poliol 
blanc, santònica, camamirla, tei de la 
terra, pebrella, etc., aixî corn pinèdes, 
carrascars i, al terme d'Agres, alguns 
exemplars dels teixos més meridionals 
d'Europa. 

Segons Antoni Conca, qui 
pràcticament coneix fil per randa la 
vegetació d'aquesta serra, «... parlar de 
la flora de la serra de Mariola és parlar 
de les plantes remeieres i aromatiques 
que alti es troben, i que la gent dels 
pobles dels voltants va a buscar-hi. 
Entre la gran quantitat d'espècies 
destacarem les segùents: 

- La sàlvia (Salvia lavandulifolia), que 
s'empra per com bat re eis trastorns 
digesti us. 

- El timo (Thymus vulgaris), / la 
camamirla (Santonila 
Chamaecyparisus) usades corn a 
toniques i digestives, preses en 
infusió després de les menjades. 

- La nona (Ononis aragonensis), que 
es troba exclusivement a les 
cingleres properes del Montcabrer, 
és bona per com bat re les pedres 
del ronyó. 

- El tè de roca (Jasonia glutinosa), 
mal anomenada àrnica i emprada 
per curar colps i ferides, corn la 
vera àrnica, que sols es troba als 
Pirineus»/13) 

L'abundor d'herbes i plantes 
aromatiques i/o medicinals que brollen 
del si de la Mariola ha passât a la 
memôria collectiva del poble en forma 
d'una conegudissima cançô popular: 

Serra de Mariola, 
Serra de Mariola, 
Tôt a a flore tes, sf, 
Tota a floretes, no. 
On van les oronetes 
a fer botgetes, si, 
a fer botgetes, no. 

Remarquem, de nou, que alguns 
autors i erudits de la nostra literatura 
popular (perd, no per aixô menys culta), 
aixi com poètes, fan servir sovint topics 
o noms de Hoc en els seus escrits. La 
Mariola no podia quedar-ne exclosa. 

D'entre les rondalles d'Enric Valor, 
podem destriar una bona muniô de 
topônims referits sobretot a la zona 
méridional del Pais Valencià, entre els 
quais topônims trobem en diverses 
ocasions el de Mariola. 

E. Valor'14', Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes 1987, ben coneixedor 
de les contrades de Mariola, cita sovint 
aquesta serra al llarg de les pagines 
que configuren les seues meravelloses i 
singulars Rondalles: «... la neu ja se 
n'havia anat dels baixos, perd se'n veia 
molta en les proximes ombries de la 
Mariola, que s'alçava fronterera a la 

tribuna reial del camp». (Rond. Vol. II, 
pág. 78). «I aixó després d'un festeig 
deliciós en testes, saraus, excursions i 
forades a la bella Mariola» (Rond. Vol. II, 
pág. 95). «I feia per imaginarse, d'allí 
enmig de les pinades misterioses de la 
Mariola» (Rond. Vol. II, pág. 99). «En 
aquella noble poblado del peu de la 
Mariola» (Rond. Vol. II, pág. 155). «Jo 
m'he criat en un mas de la sena de 
Mariola» (Rond. Vol. II, pág. 160). 

E. López Chavarr¡(1 5', amb unes 
proses que fan de molt bon llegir, de 
senzilles i clares com son escrites, i 
fent gala d'una exquisida sensibilitat, 
ens convida a visitar Mariola: «Si us 
plau anem, lectors amics, a la Serra de 
Mariola, aquella serra que no sabré mai 
dir-vos quina meravella és de plantes 
perfumades. Joves van a collir-hi floretes 
d'amor; i a malalts duen la vida; i savis 
van a estudiar-la, i allí de savis se 
tornen poetes. Car a la seua falda, en 
les seues valls i poblets hi viu la cangó 
de l'horta frondosament melangiosa». 
(Pros. Viat., pág. 36). «Prompte es veu 
la Serra de Mariola. Sultana és, per les 
seues delicadeses, per sos perfums 
infinits i les colors exquisides» (Pros. 
Viat. pág. 52). 

Els poetes VA. Estellés i David Mira 
senten la térra en les seues carns. L'un 
i l'altre ens ofereixen la Mariola en els 
seus versos, car son poetes que porten 
la geografía del nostre país en la seua 
sang: 

Vingueu, se'n pujarem 
ais cims de la Mariola 
i veureu les antenes 
otániques d'AitanaJ16) 

Més enllá de Mariola, 
i del Benicadell, i la serra d'Altana, 
naix el foc i la HumJ17> 

Mires la serra de la Mariola 
des de l'hotel, mentre la processó 
dula, a la boca dels trabucs, 

clave lis, 
en el matí de tan senzilla gracia/18) 

Recordaré, mentre la son em veng, 
un espectral barranc de la Batalla, 
les fonts, alegres, de la Mariola, 
matins alígers/19) 

L'insigne professor Manuel Sanchis 
Guarner'20' va realitzar un recull de 
locucions tópiques amb base geográfica 
referides a la serra Mariola. Es tracta 
d'unes canconetes conegudíssimes peí 
comú de la gent d'aquestes terres 
meridionals: 

Serra de Mariola, 
tota a floretes, 
a on van les socarrades* 
a les fon te tes. 

(') Socarrats: son els nadius de Cocentaina. poble de 
la Mariola. 
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Serra de Manola, 
tota a floretes, 
on van les socarrades 
a ter botgetes. 

Però aquesta altra estrofa de versos 
heptasiTlabs potser ja no és tan 
coneguda com les dues anteriors: 

Allá dalt en Manola 
tot son roses i clavells, 
per a enramar la capella 
del Santíssim Sacrament. 

Seguint el mateix Sanchis Guarner, 
heus aci un pareil de refranys 
meteorologies, els protagonistes dels 
quais son la Mariola i la seua ve'ina 
serra de Benicadell: 

Si Mariola fa cassola, 
pica espart i fes sola. 

Quan Mariola fa cassola 
i Benicadell capell, 
pica espart i fes cordell. 

Una vegada més podem comprovar 
com el comú de la gent s'identifica amb 
el seu ámbit natural més immediat i fa 
parlar de les seues muntanyes a través 
de les canconetes i els refranys. 

En aquesta breu incursió pel món 
literari, caldrá que ens referim també al 
llibre les Rutes Valencianes ( 2 1 ) , de 
Soler Carnicer, el qual autor, en el seu 
recorregut pel país, ens dona noticia de 

la Mariola i les seues contrades: «Però 
abans ens escaparem cap a les altures 
de la Mariola, «a on té la fior del romer, 
son aroma més fragant», segons 
paraules del poeta alcoià Joan Valls». 

Deixem, però, la ruta literària per la 
Mariola i acostem-nos-hi ara amb ulls 
d'excursionista. Arribats en aquest punt, 
se'ns imposa parlar de la «realitat fisica» 
d'aquesta serralada. 

La serra de Mariola (que limita al 
Nord amb la Vali d'Albaida; a l'Est amb 
Cocentaina i Muro; al SE amb Alcoi; al 
Sud amb Banyeres de Mariola, la Vali 
de Beneixama i penya de la Blasca, i a 
l'Oest amb la Vali de Bocairent), la 
Mariola, que és mare d'aquestes viles i 
dels llogarets d'Agrès i Alfafara, té la 
seua màxima alçada, tal com ja haviem 
avançât anteriorment, en el cim del 
Montcabrer. Aquesta serra compta 
tanmateix amb diversos cims o alts com 
el mateix Alt de Mariola (1.158 m), el 
Somet, l'Alberri (muntanya situada prop 
d'Alcoi; i al costat del Montcabrer, té 
una altura una mica interior a aquesta 
darrera), el Contador (1.232 m), la Xar 
(1.093 m), el porteli d'Alfafara (1.081 m), 
la Cadolla (1.148 m), les penyes 
Monteses, la penya de la Blasca 
(1.119 m), l'Alt de Sant Jaume (956 m), 
el Capoll o Tossal de l'Àguila 
(959 m), la Foia Ampia, entre altres. 

L'orografia de Mariola es representa 
sovint en forma de barrancs: el del Bou, 
del Cint*, la Cabrante, el Carrascalet, 
etc. Son nombroses les fonts que hi ha 
per calmar la set de l'excursionista, 

com: la de Mariola, que es troba a I'Alt 
del mateix nom, en un paratge de 
noueres; la de Sanxo (baixant del 
Montcabrer a Cocentaina); la de la 
Borona, la font de les vuit piletes; la del 
racé Llobet (Cocentaina); la fonteta que 
h¡ ha al costat de la Cava Gran o 
Arquejada; la font del Pouet (tot just 
davall la paret del Montcabrer); o la font 
del Pía a «l'horta» de Mariola (ermita de 
Santa Bárbara). Segurament, Cavanilles 
beuria en les fonts del «Sirér, dels 
Parádets y del Abre», i gaudiria de la 
vista del paisatge en passar per la 
«fuentecilla Pouét de Larbasana» 
(Observaciones...) 

La Mariola origina rius com el que 
s'inicia al SO; co és/el Vinalopó, que 
naix prop de Banyeres de Mariola, 
en les ombries del Buixcarró, en una 
petita valí rodejada peí somet, PAR 
de Mariola i altres pies menors. 
També hi trobem el riu d'Alcoi 
(el Serpis) i, al NE, el riu d'Agres, 
aquesta bellíssima vila que es desplega 
en la falda de Mariola, a 722 metres 
d'altitud. 
Vegem el testimoni que deixá 

Cavanilles en la seua monumental 
obra respecte a les fonts i rius que 
brollaven -que encara brollen, amb 
els naturals canvis i retocs- de les 
terres de la Mariola. Al llarg del seu 
viatge per aquesta serra escriu el 
geógraf: 

(") He optai per la forma «cint», que segons el DCVB, 
voi dir «cenyit», estret. Aquesta significació s'adiu a la 
morfologia d'aquest encisador barrano 
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Peí sender per on avancem h¡ ha 
a un costat la magnífica paret 
del Montcabrer. (Foto: F. Olivé.) 

«Pues llegamos ya à las raices orientales 
de Manola, convendrá describir el monte 
antes de recorrer los pueblos de sus faldas. 
Es Manola uno de los principales montes 
del reyno, si solo atendemos à su altura y 
sus vegetales: pero el primero y sin igual si 
consideramos las riquezas que proporciona 
à los pueblos arrojando hacia todas 
partes ríos ó copiosas fuentes 
(el subratllat en negreta és meu). A muchas 
dan origen los demás montes, pero casi 
siempre en las partes septentrionales: solo 
Mariola las da por todas y con profusión 
como por especial privilegio de la 
naturaleza»1- ' 

A la Mariola no podien faltar restes 
d'ocupació humana. Hom hi ha trobat 
romanalles arqueológlques al Cabecó 
de la Cova Blanca, la Cova de 
Bolumlni, la de la Sarsa (important 
jaciment neolític). 

La Cova de la Sarsa es localitza al 
terme de Bocairent, a les rodalies de 
Termita de Santa Bárbara, «al sector 
Oest de Mariola i a una altitud de 850 
mètres, mirant la valí de l'esmentat 
poblé, prop del mas del Sapo, en una 
vessant aspra per la vegetado de 
garrigues, argelagues i altres»^. 

A la serra de Mariola encara es 
conserven unes importants i peculiars 
construccions. Ens referim a les 
neveres o caves on s'emmagatzemava 
la neu caiguda a l'hivern. La grandària 
d'aquestes caves, denominado propia 
de les contrades de la Mariola, sol 
ser considerable. S'ubiquen aqüestes 
construccions en zones de muntanya, 
naturalment, tot conferint una 
fisonomía propia al paisatge. En la 
GERV'2 4) podem llegir que la 

construcció d'aquestes caves 
-d'algunes d'elles, suposem 
nosaltres- data deis segles XV i 
posteriors. 

El consum de la neu i del glaç 
naturals és conegut ja en l'antiguitat 
clàssica. A partir del segle XVI, 
aquest consum assolirà una gran 
popularitat al País Valencia. Pero fou 
arran deis segles XVII, XVIII i XIX 
quan es desenvolupà l'abastiment de 
la neu de manera comercial, malgrat 
els problèmes que ocasionava el seu 
transport des de les muntanyes a les 
viles. En el transit del segle XIX al 
XX, hom deixa d'utilitzar el glaç 
natural perqué hi havia un altre glaç 
que li feia la competencia: ('artificial 
que creava el progrés i la força de 
les maquines. 

La neu que s'havia emmagatzemat 
a la cava durant l'hivern era emprada 
per a cobrir les mes diverses 
necessitats. Així, la poblado la feia 
servir en usos medicináis; tant, que 
\'«...abasto de la nieve llegó a ser 
considerado de primera necesidad y 
su falta era considerada un grave 
descalabro para la salud pública»^. 

Durant els mesos d'estiu, la neu era 
baixada de nit fins a les poblacions, 
on s'utilitzava per a fabricar refrescos 
i begudes refrescants*26'. 

Enumerarem tot seguit les caves 
que podem trobar a la serra de 
Mariola. A Agres: la Cava Gran o 
Arquejada, al costat de la qual hi ha 
una fonteta. A Albaida aquesta cava 
era coneguda com el «Buc» de 
Mariola, denominado actualment en 
desús* 2 7 ' . Tenim també la Cava de 
I'Habitado, prop de la casa del mateix 
nom (actualment Refugi). La Caveta 
del Buitre, a les envistes de la Cava 

La impressionant cava fortificada 
de Sant Miquel o d e n Miquel. 
(Foto: F. Olivé.) 

Gran. Al terme de Bocalrent-Alfafara 
s'ubiquen les Cavetes de Xàtiva i la 
Cava de Sant Miquel o d'en Miquel, 
impressionant cava fortificada que, 
segons Calero Picô< 2 8 ' , es va construir 
sobre els anys 1560 i 1570. 

L'excursionista podrà refugiar-se al 
refugi de muntanya «Reig del Moral» 
propietat del Centre Excursionista 
d'Alcoi, que es troba junt a les caves 
d'Agrès. A la vessant sud de la serra 
hl ha el refugi de les Foietes, 
propietat del Centre Excursionista 
Comtestà. 

La serra de Mariola ens ofereix 
abundants mostres d'habitat rural. 
L'excursionista encara hi pot trobar 
bellissims masos, com el dels Arbres 
(< Àlbers), del Pi, de la Mina, de la 
Foia Ampla, el mas del Pla, de Serafi, 
del Corb, Nones, del Pou, Guilella, el 
Mingalet, la Boquera, Casa Altamira, el 
maset Nou, el Collaet, etc. 

El culte religiôs es veu reflectit en els 
nombrosos eremitoris que hi ha 
esparsos a la Mariola: el Santuari de la 
Verge del Castell o Mare de Déu 
d'Agrès, conegut popularment pel 
«Convent»; l'eremitori de Sant Cristôfol 
(del Montcabrer a Cocentaina); Sant 
Antoni de Muro; l'ermita de Santa 
Barbara, a l'«horta» de Mariola; i Sant 
Blai, a les rodalies de la Cova de la 
Sarsa. 

En fi, quantes vegades ens ve a la 
memoria la serra de Mariola! Unes 
vegades, pel fatal incendi d'aquell estiu 
que va calcinar el bosc; d'altres, per la 
primera excursiô que hi férem d'infants, 
o per les seues flors tan celebrades, 
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per les seues neus a l'hivern, o per qui 
sap què. El cas és que per als 
«habitadors» de les contrades de la 
Mariola aquesta és «més que una 
serra». És el punt de referència, 
l'estendard que ens assenyala que som 
a casa nostra. 

Mariola té un nom de donzella; per 
això volem estimar-la! 

DES DE LA FONT DE MARIOLA AL 
CIM DEL MONTCABRER 

La font de Mariola (900 m) es troba 
com qui diu als peus mateix del castell 
de l'Ait de Mariola (1.158 m). Aquest 
paratge, cor i centre radial d'excursions, 
és reaiment encantador i, per aixô, és 
molt fréquentât. És un indret de pinèdes 
i d'aigua fresca, amb unes immenses i 

ombroses nogueres a la vora mateix de 
la font. 

Iniciarem la marxa des del carni de la 
part de dalt de la font. Aviat arribarem 
en una altra font que, tot i ser fàcil de 
localitzar, no veurem, ja que es troba 
reclosa en una raconada, a mà dreta 
del carni, segons anem. A mitja hora de 
marxa aproximadament, arribem al mas 
dels Arbres, a la part baixa del quai hi 
ha una font i una bassa, i un enorme 
om solitari que destaca del paisatge 
que, aci, sens dubte podem qualificar 
d'idillic. 

Però la marxa continua pel carni que 
passa davall del mas dels Arbres, a mà 
esquerra d'aquest célèbre mas. La pista 
forestal anirà empinant-se formant un 
pas corn si fos un portet. Una vegada a 
dalt, s'eixampla el paisatge fins a arribar 
en una bifurcació de camins. Agafarem 

La serra de Mariola forma un extens 
altipla on se sitúen importants 
masos. (Foto: Anna Borbonet.) 

el de la dreta, en direcció cap al mas 
de la Foia Ampia (1.080 m), situât en 
una clotadeta. Alli podrem beure en la 
font. Per darrere del mar, o siga per on 
hi ha la bassa i la font, continua la 
pista, cada vegada més estreta, fins al 
Montcabrer. 

Anem guanyant altura entre un 
esplèndid i alhora desolador paisatge, ja 
que els incendis i les malvestats que 
s'han produit en aquest paratge no 
poden passar desapercebuts a un 
excursionista o a una persona 
minimament sensible. Mentre anem 
ascendint, notem corn ens «eau damunt» 
la imponent mola del Montcabrer. Cada 
vegada som més petits als seus peus. 

Arribem ara en una bifurcació, on tot 
just entrant veurem la serra del 
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Benicadell. Si prosseguim pel carni de 
I'esquerra, aquest ens menarà al refugi 
«Reig del Moral» del Centre 
Excursionista d'Alcoi i a la Cava 
Arquejada. A nosaltres, però, allò que 
ens interessa és anar guanyant altura; 
per això, continuarem en direcció al 
Montcabrer, ja a les nostres envistes. 

El carni aviat es convertirà en corriol. 
El paisatge cada vegada és més 
impressionant, car pel senderó per on 
avancem hi ha, en un costai, la 
magnifica paret del Montcabrer i, a 
l'altre, un profund barrane. Ara estem 
en un replanen on creix herba fresca, i 
podem descansar una estona davall 
mateix del roquis del Montcabrer. Dones 
bé, a unes poques passes a l'esquerra 
del corriol, baixant el barrane, trobarem 
la «timida» fonteta del Pouet. 

Per fi, amb una mica més d'esforc a 
què ens oposarà l'ultim tram de pujada, 
i després d'haver fruit de dues hores de 
marxa, si fa no fa, assolirem el 
Montcabrer. 

Des del cim estant (1.389 m), podrem 
gaudir de la vista. Hi albirem: les planes 
de Muro i Cocentaina; les serres com la 
Serrella, l'Aitana, la Safor; el Benicadell, 
turons i tossals, i el castell de Marida, 
el Carrascal, el Maigmó, la serra deis 
Plans, el veí l'Alberri (1.351 m). Ah!, i 
Eivissa, si el dia és dar. 
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ESCALADA 

ESCOLA CADE: 
un treball fet 

Xavier Rodríguez 

F ulanetl-Sun la bola i II 
correspon tal premi. 
És Pûltim de la Mists dels 
participants; la 
competicio ha acabat. 

Tots els qui hem treballat en aquest 
projecte de Pescola d'escalada -competicio 
sospirem d'alegria i també de descans. 

D'alegria, per la bona impressió que ha 
causât l'escola, per la gran participació 
d'amies i consocis, i pel bon 
desenvolupament de la prova. I de 
descans, per haver finalitzat amb èxit un 
treball que, al final, s'havia tornat bastant 
costos. 

No vull relatar la marxa de la competicio 

. perqué pensó que aixó és feina d'algú alié 
a l'organització. Només vull comentar que, 
Túnica aspirado de totes les persones que hi 
han collaborât, era la d'oferir de tots els 
membres del CEC un cap de setmana 
divertit i la possibilitat de conèixer altres 
companys en una faceta no gaire usual 
entre els practicants de l'escalada. 

La competido, per a tots els qui hem 
treballat en l'equipament de l'escola, ha 
estât un bon final, pero no la cosa mes 
important. 

El projecte de crear una escola 
d'escalada propia per a realitzar els cursets 
va néixer l'any 1987, quan es va fer una 
sortida del curs d'iniciació a l'escalada de 
roca a l'escola que l'ECAM té equipada a 
Montserrat, i en vam apreciar la gran utilitat 
práctica. 

També significa poder canviar, en bona 
part, la filosofía de l'ensenyament de 
l'escalada ais nostres cursos. 

Fins ara, a part d'una clase practica 
sobre material i nusos, es feia pujar (de 
vegades, arrosegar) els cursetistes per 
parets que podem considerar llargues, 
sense tirar de primer de cordada per 
seguretat, per la seva inexperiencia i de 
vegades peí mal equipament de les vies. 
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Així, el résultat d'aquests cursets era que 
els cursetistes es veien forçats a continuar 
amb les sortides a tots nlvells que organitza 
el CADE, per continuar escalant, i a passar 
una llarga fase d'aprenentatge que la major 
part de les vegades es feia a vies de poca 
dificultat, però de gran exposició i rise per 
la manca d'assegurances. 

De manera que, amb la nostra escola, 
col-laborem a oferir una iniciació a 
l'escalada d'una forma segura i 
progressiva, tirant de primer des del 
principi, fins a obtenir el nivell suficient per 
a dedicar-se a l'escalada esportiva de més 
dificultat o per anar a les grans parets. 

Com que els nostres cursos són uns deis 
que teñen més participació, el CADE va 
considerar necessari l'equipament d'una 
escola d'escalada propia, per diversos 
motius: l'escola de l'ECAM, a Montserrat, és 
utilitzada per un gran nombre de clubs de 
muntanya i, per tant, les vies equipades 
queden insuficients, essent molt 
disseminades i sense haver-hi gaires 
possibilitats d'obrir-ne més. Així, el CADE va 
decidir de presentar el projecte 
d'equipament d'una escola d'escalada 
CADE a la Junta de la Secció de Muntanya 
i, un cop aprovat el pressupost, s'hi 
comencé a treballar. 

La zona escollida va ser el "Vermeil del 
Xincarró", per les grans possibilitats d'obrir 
molts i diferents itineraris fàcils, i per la 
poca afluencia d'escaladors. 

Aquesta tasca dura prop de sis mesos: 
neteja de les parets, arreglar els camins, 
obrir-ne un altre de nou, equipar les vies,... 

Quan l'escola ja va estar gairebé 
acabada, vam donar pas aun altre projecte 
que havíem deixat per al final: la realització 
d'una competició d'escalada amistosa i 
desinteressada per inaugurar l'escola i, així, 
posar un bon punt final al dur treball 
acomplert. 

La Junta de la Secció de Muntanya ens 
va recolzar i, amb l'ajut d'algunes marques 
comerciáis, vam poder realitzar-la de 
manera que tots els participants 
obtinguessin algún premi. Per això, donem 
sincerament gracies a Distribuidora Vertical, 
Alpina, Faders, Boreal i una mensió 
especial a Vessant i a Esports Lluch. 

Josep Lluis Moreno a la superfinal, 
«Sessio digital» 7c. 
(Foto: Félix Amat i Parcerisa.) 

HI HAN COLLABORAT: 

COMPETICIÓ D'ESCALADA 
C L A S S I F I C A C I Ó 

ACTIUS: Femenines: També hi han participât: 
1a) Montserrat Puig. 

També hi han participât: 

1 r) Ferran Latorre. Elisenda Besora. 
2n) Josep Lluís Moreno. VETERANS: Pedro Martínez. 
3r) Toni Arbonès. 1 r) Andreu Rafa. Nuria Pons. 
4t) Alex Ramon. 2n) Lluís González. Jordi Conet. 
5è) Xavi Rodríguez. 3r) MeliQueralt. David Polo. 
6è) Daniel Ferrer. 4t) Conrad Blanch. Esther Ramon. 
7è) Juan Jorro. 5è) Joan Portés. Sonia Ramon. 
8è) Ernest Marti. 6è) Ernest Gutiérrez. Josep M. Vaquero. 
9è) Ernest Biade. 7è) Josep Abril. Xvaier Farraons. 

10è) Adria Zàmel. 8è) Joan Biade. Joan Minguella. 
11 è) Xavi Manyà. 9è) Albert Mans. Miguel Bada. 
12è) Montserrat Puig. Angela Rivera. 
13è) Albert Castellet. DEBUTANTS: Imma Tort. 
14è) Felix Amat. 1 r) Ramon Cots. Jordi Mateu. 
15è) Victor Domènech. 2n) Rafel Cardona. Xavier Vidal. 
16è) Roger Besora. 3r) Gil Abel. Glòria Mans. 
17è) Joan Campanyà. 4t) Maria Pujol. Xavier Luna. 
18è) Josep Castellet. 5è) Josep Zapater. 
19è) Roger Soler. 6è) Anna Manyà. Femenines: 
20è) Bernat Ferrus. 7è) Joan Duran. 1a) Maria Pujol. 
21 è) Pau Biade. 8è) Rafael Cardona. 2a) Anna Manyà. 

p 
o 
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EXCURSIONISME 

Els meus tresmils 

V a ser tornant de la Vall d'Ordesa. 
Era l'estlu de 1970. En Joan Badla 
I jo anàvem caminan: per la 
carretera en direcció a Torla quan 
sensé demanar-ho, se'ns va 

aturar al costat un cotxe conduit per un 
home francés d'uns seixanta o setanta 
anys, qui s'oferí a portar-nos. Xerrant, 
xerrant ens va dir que ell havia participât en 
diverses "primeres" del Pirineu als voltants 
dels anys trenta i que tenia fets tots els 
tresmils del Pirineu. L'home venia de recollir 
flors de neu per a les cambreres de l'Hôtel 
on s'hostatjava a Torla. Encuriosits pel 
personatge, li van demanar algunes 

Pic Lona, Dent d'Estivère-Male i pic 
de Bugarnet (vist des de la Pala de 
Carbounouse). 
(Foto: Jordi tranzo.) 

Jordi tranzo i López 

vegades quin era el seu nom, pero eli va 
evitar la resposta. Arribats a Torla, ens vam 
acomiadar. Amb aquest personatge vaig 
tenir la primera referencia de TOTS els 
tresmils del Pirineu. Llavors, jo en "portava" 
cinc de tresmils. 

L'any 1979 vaig comprar el petit opuscle 
Pirineos: los 115 tres miles de la cordillera, 
d'en Josep M. Feliu. Vaig fer una primera 
correcció d'aquesta relació (me'n varen 
sortit uns 135) i la vaig trametre a l'autor del 
llibret, el quai molt amablement em va 
contester. 

Posteriorment vaig conèixer en Feliu 
Izard, i aquest m'ha fet arribar els seus dos 
opuscles publicats sobre el tema (anys 
1985 i 1987). El segon llibret és important 
com a base de treball, ja que no es limita a 
relacionar els cims per massissos, sino que 
incorpora uns mapes de carena i, així, 
independentment dels diferents noms que 
pot rebre un cim o una alçada atribuida, 
sabem a quin punt geogràfic ens estem 

referint. A Feliu li he fet arribar, 
principalment amb referencia a aquest 
segon llibret, les observacions oportunes. 

Ara, a la revista MUNTANYA número 
748, s'ha publicat l'article "Els tresmils del 
Pirineu", d'en Joan Buyse. en el quai, perd, 
encara trobo a faltar algunes puntes amb 
nom propi. 

D'altra part, durant tôt aquest temps, els 
companys també m'han facilitât unes 
fotocopies de relacions de tresmils 
aparegudes a diferents revistes; entre elles 
cal destacar (per extensa) la d'en Josep 
Silva, publicada a la revista "Vértex". 
Aquesta darrera relació em fa pensar en 
els criteris que havien de fomenter una 
relació que pogués ser coneguda i 
reconeguda pels intéressais en el tema. 

El criteri fonamental que he utilitzat ha 
estât el de considerar com a tresmils tots 
aquells cims, pics, agulles o puntes amb 
nom propi o un adjectiu incorporât (no 
cotes d'alcada. simplement) que apareixen a 
les guies del C.E.C. i de la F.F.M., i en els 
mapes de l'éditorial Alpina i de l'I.G.N. 
francés. Una qüestió complementaria, per 
parlar amb propietat del tema, ha estât el 
fet d'haver fet tots els tresmils (a hores 
d'ara, només em falten els cims que en 
Feliu ha batejat a la cresta de Cregüenya). I 
aixó m'ha permés d'assenyalar, per 
exemple, alguns errors en els mapes de 
carena de Púltim treball d'en Feliu (per ex., 
en el massís de Pocets: la zona de "Los 
Gemelos" i la de "La Forqueta"), ja que els 
referits mapes de carena están agafats 
d'una base cartográfica errónia. Una 
vegada mes, ens hem de preguntar si ens 
mereixem els mapes que tenim, ja que 
contenen errors de tota mena. Fins i tot, hi 
ha falte de precisió i detall a les noves 

Punta Jean Arlaud el plaer duna 
grimpada senzilla. 
(Foto: J. tranzo.) 
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Massis de Pocets i cresta de Bachimala (des del Pic Abeille). (Foto: J. tranzo.) 

edicions oficiáis. 
En definitiva, i per no cansar-vos massa, 

a la relació publicada en el numero 748-
d'aquesta revista, caldria tenir en compte: 

• Zona Culfreda: 
- Hi falta el "Culfreda Central" (Guia 

C.E.C. pàg. 105). 

g) Zona Pocets: 
- Clarificar quin és "El veterà". Es refereix 

a l'altra punta de "Els Bessons"? 
- "Els Bessons" son dos clims 

individualitzats, encara que no teñen la 
mateixa aleada. (Guia C.E.C. pag. 269). 

- "Pocets" fa dues puntes: la N, y la S, 
(Guia C.E.C. pàg. 256). 

- "Espadas" fa dues puntes: la N, y la S, 
(Guia C.E,C. pàg. 249). 

- "La Forqueta" fa dos cims bessons 
d'una aleada semblant.(Guia C.E.C. 
pàg. 230). 

h) Zona Clarabide: 
- "Quaïrat" fa dues puntes. (Guia F.F.M. 

pàg. 196). 
- "Perdiguero Oest o Oca". (Guia F.F.M. 

pàg. 179). 
-"Hito del perdiguero". (Mapa Ed. 

Alpina). 
-"Ra. Mamy". (Guia F.F.M. pàg. 241). 
- "Ra. Lacq". (Guia F.F.M. pàg. 250). 
Amb aquest complément pretenc donar 

el màxim d'informació (que jo conegui) 
sobre els tresmils amb nom propi. I, a 
partir d'aquí, que cadascú es faci la seva 
composició de Hoc, i n'extregui (si ho vol) el 
seu propi nombre de cims. D'altra part, 
pensem que cims o puntes que fins ara 
només teñen una referencia d'una cota 
d'alçada n'hi ha bastants; i que si ens 
dediquéssim a "batejar-los", no acabaríem 
mai. 

No cal dir que el dia que tinguem una 
única cartografia oficial fiable, potser uns 
cims que hem considérât com a tresmils 
no ho serán; i és possible que ens 
n'aparegui algún nou. Quan aixó 
s'esdevingui, podrem fixar raleada correcta 
de: La Forqueta, el Pie de Piedras, l'Ai bas, 
la Frondella Oca, etc. 

Estic a la vostra disposició per qualsevol 
aclariment o intercanvi de punts de vista 
sobre el tema. 

Per acabar, i des d'aquestes pagines, vull 
agrair la col-laboració deis diferents 
companys que, al llarg deis anys, i sobretot 
en aquests darrers temps, m'heu 
acompanyat en les diverses ascensions. 
A tots vosaftres, gracies! 

Bibliog rafia: 
Guia C.E.C. Posets-Maladeta. Ed. 1968. 
Guia F.F.M. Pyrénées Centrales III. Ed. 

1976. 
Mapa Ed. Alpina. Posets. Ed. 1968. 
Nota: Article lliurat el 20-11-87. 

Ascens al Seil de la Baquo. 
(Foto: J. tranzo.) 

Fent cresta cap al cim de Pocets. 
A la dreta, el Coll d'Eriste i el cim 
bessó de la Forqueta. 
(Foto: J. tranzo.) 

Contrafort S.E. de la Maladeta, Coll 
Malait. Pic Malaït i Cresta de 
Cregüenya, des del Pie d'Aragüells. 
(Foto: J. tranzo.) 
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BOTÀNICA 

BOLETS (9): 
BOLETUS EDULIS 

Francese Xavier Gregorì 

Del liât boletus = bolet (d'aquesta 
mena), i edulis = comestible (per les 
excellents qualltats organolèptiques). 

Noms populars: 

cat. Sureny, ciureny, cep, aubarell, 
bolet de bou. 
es. Boleto comestible, calabaza, 
hongo. 
ba. Ontozuri, ondo ondua, onto surya. 
fr. Cepè de Brodeau, potiron, 
grospied. 
it. Porcino, brisa. 
al. Steinpilz, Herrenpilz. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

És el tipic représentant de la seva 
espècie. Es pot diferenciar de les altres 
formes i subespècies pel color del 
capell, inicialment blanquinôs, que amb 
el temps pren una coloraciô mes fosca, 
quasi marrô-negre. La familia dels 
Boletus té la peculiaritat que tots éls 
membres no tenen lamines, corn la 
majoria dels bolets; sinô que les 
espores neixen en una massa 
esponjosa, de tubs molt fins que 
provenen del barret. Els caracteritza, a 
mes, el finissim reticulat blanc, de 
malles bastant regulars, que es 
caracteritza sobretot a la part alta de 
l'estipit. 

Barret.- Regular al principi, carnés i 
sôlid, de 5 a 25 cm. Superficie humida, 
viscosa i un xic arrugada. Els exemplars 
joves presenten un to blanquinôs que 
s'enfosqueix, amb l'edat, fins a un to 
marrô-fosc. 

Lamines.- Ja hem dit que aquesta 
espècie no en té; son substituïdes pels 
tubs llargs, simples, quasi lliures i 
fàcilment separables del barret; son 
blancs, després son d'un groc intens i 
finalment, amb l'edat, olivacis. 

Peu. - 5-12 x 3-6 cm. Gruixut, massis, 
al principi esprimatxat a la part superior 
i engruixit a la base, fins a tornar-se 
progressivament cilindric. Clar i, 
després, bru. Adornat amb una fina 

retícula de petites venes. La part 
inferior, generalment no és reticulada. 

Carn.- Blanca, immutable (un xic 
embrunida sota la cutícula), tendra i 
sólida. Té un sabor ben définit i un olor 
tipie de bolet. 

Habitat.- El trobarem l'estiu, i pel 
començament de la tardor, en boscos 
de terres silici-argiloses poblats 
d'alzinars, rouredes i suredes. 

Caractéristiques organolèptiques.-
Comestible d'excellent qualitat. El seu 
cognom llati (edulis = comestible) ja ens 
ho diu quasi tôt. Mes estimât encara 
que el Boletus edulis és el Sureny fose 
(Boletus edulis var. aereus). Aquest és 
similar al primer, pero té el barret mes 
fose i els seus porus es mantenen 
blancs molt temps. 

Observacions.- Aquest bolets son 
sovint molt visitats pels insectes. Per 
aixô, han de tallar-se pel mig en 
preparar-los per al consum, per tal 
d'assegurar-se aixi que no estiguin 
envaïts per larves. Si els collim quan 

son joves (capell blanquinôs), és 
possible que hi hàgim arribat abans que 
els insectes. 

El Sureny té la particularitat que pot 
ser atacat per un altre fong, que 
recobreix tôt el bolet d'un fi embolcall, 
de primer blanc i, després, groc. Els 
exemplars envaïts han de ser rebutjats i 
no son aptes per menjar. 

Gastronomia.- Un cop collits i feta 
la tria final a casa, cal retirar-ne tota la 
massa esponjosa de sota el barret. 
Aquesta feina es présenta mes senzilla 
en els ejemplars on els tubs ja han 
començat a esgrogueir-se. No és 
indispensable treure la cuticula marrô 
del exemplars adults. Els podem rentar 
a raig d'aixeta; a continuaciô, s'escorren 
i es deixen assecar a l'aire, tôt 
movent-los de tant en tant. 

És un dels bolets mes propicis per a 
ser tallat en fines lamines deixades 
assecar damunt d'un garbell, en un 
indret airejat, on el sol escalfi l'ambient. 
D'aquesta manera, l'aire sera tempérât. 
Si no és aixi, el bolet se'ns florirà. 
També en podem fer conserva, amb oli 
o vinagre. Amb sopa, dôna un résultat 
excellent. 

Guisats, tenen mil i una possibilitat. 
Ara us en dono una petita mostra: 

Surenys amb bacallà-.- En una 
paella es tregeix el bacallà, amb oli. 
Quan ja és fregit s'hi afegeixen un 
pareil de cebes ratllades. En una 
cassola a part, poseu-hi els bolets I 
doneu-los un bull, amb un polsim de 
sal. A continuaciô, afegiu-los al bacallà 
que ja té la ceba, i poseu-ho en una 
cassola de terra, que deixareu amb foc 
baix durant un quart. Remeneu-ho de 
tant en tant, i ja ho podeu servir. 

Bon profit! 
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POLYPORUS (Polyporellus) 
SQUAMOSUS 

BOLETS (10): 
POL YPORUS 

(Polyporellus) 
SQUAMOSUS 

Francesc Xavier Gregori 

Del grec poly's = nombres i 
pôros = porus. i del llati 
squamosus = que té esquames. 

Noms populars: 

cat. Bolet de noger. 
cs. Poliporo escamoso. 
fr. Polypore écailleux. 
it. Poliporo squamoso. 
al. Schupplger Porling. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Els bolets de la familia dels 
«polyporus» es caracterizen per estar 
proveïts d'un peu simple ben 
individualitzat, central o marginal, i per 
tenir la earn coriàcea. És una espècie 
molt fàcil de trobar: sobresurt quasi 
sempre del tronc on s'allotja. En podem 
trobar un sol exemplar, o alguns, amb 
els barrets superposats. 

Barret.- 10-40 cm de diamètre, en 
forma de ventall, d'un to grogôs, proveït 
d'esquames concentriques brunes. 
Excepcionalment, se n'han localitzat 
exemplars de, fins i tot, 60 cm de 
diamètre en un sol barret. 

Tubs.- Decurrents sobre el peu. 
Blanquinosos i, després, de color 
d'avellana. 

Porus.- Molt petits, als bolets joves, 
perô grossos i angulosos en fer-se veils. 

Peu. - De vegades centrât, de jove; 
després, es présenta lateral, inserit a la 
fusta, gruixut, curt, blanquinos i amb la 
part inferior d'un color nègre vellutat. 

C a m . - Blanca i elàstica, als 
exemplars joves; perô aviat pren una 
consistèneia coriàcia, llenyosa, als bolets 
mes veils. Fa olor de farina rància, i té 
un gust dolç, que recorda al de les 
nous. 

Habitat.- És troba ja per l'abril, 
paràsit sobre arbres vius, soques i, fins 
i tot, troncs tallats d'arbres caducifolis. 
El seu cicle s'allarga fins l'estiu. 
Rarament en trobarem exemplars vius la 
tardor. 

Caractéristiques organolèptiques.-
Comestible, perô cal imposar algunes 
limitacions. Han de consumir-se els 
exemplars molt joves, i cal limitar-los a 
pocs exemplars, acompanyats d'altres 
espècies. 

Nota: Aquests treballs han estât realitzats mitjançant 
consultes fetes a documentacib especialitzada I amb 
observacions personals de l'autor. 
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DOCUMENTACIO 

Parlant 
dels "hórreos" 

Q uan anem de viatge per 
aquests mons de Déu, i la guia 
ens indica que pels voltants hi 
ha algun monument intéressant, 
si hi tenim interés ben aviat ens 

afanyem a localitzar-lo per tal de 
poder-lo visitar, i admirar-lo alxí amb 
millor o pitjor fortuna. Aixó dépendra de 
les presses que tinguem, de la nostra 
disposicio mental del moment i de la 
receptivitat que siguem capaços de 
presentar. D'aquesta manera anem 
visitant catedrals, ponts gôtics, claustres 
romànics, muralles romanes, ruines 
glorioses, castells mes o menys 
desballestats, monestirs que foren o 
que continúen essent, dolmens neolitics, 
edificis nobiliaris, i un llarg etcétera de 
coses. 

Tot aixô és bona cosa si es fa 
seriosament; no hi tenim res en contra. 
Pero poques son les persones que, 
enlluernades per aquesta monumental 
façana que presenta allô que es visita, 
arriben a llucar a través d'ella per tal de 
copsar l'existència de petites 
construccions, dels humils monuments, 
aquells que no tenen cabuda en les 
guies per ser corrents o vulgars, o per 
l'aparent manca d'interés. Així, tots ells 
resten desapercebuts per qui "va de 
turista", o bé passen ràpidament enllà 
dels vidres del cotxe (que es va 
empassant quilômetres) sense ni tan 
sols aconseguir despertar una espuma 
d'interés en els qui hi van dintre. 

Volem parlar ara d'unes d'aquestes 
rustiques i senzilles construccions, de 
finalitats eminentment utilitàries, que es 
traben localitzades en el nord-est 
peninsular. Ens referlm ais hórreos. 

Pero no enfocarem la qüestió sota el 
punt de vista que s'acostuma, o sigui 
presentant-los com a símbol distintiu 
d'una determinada regió (com si fos una 
figura del seu escut d'armes), ni tampoc 

Josep María Gallardo 

per la utilitat que poden tenir, sino pel 
valor que presenten com a exponent del 
treball de la pedra. Per aixó, 
descartarem des del primer moment 
Thórreo" asturià; no per cap ànim 
discriminatori, sino pel simple fet de ser 
construit de fusta. De la mateixa 
manera eliminarem els hórreos gallees 
fets també d'aquest material; i, per 
descomptat, tots els altres construits de 
ciment o maó. L'objectlu que perseguim 
en aquests comentaris es parlar del 
treball a la pedra que cal per a la seva 
construcció, com a résultat de la 
fradicio secular de la regló gallega en 
aquest aspecte. 

L'objectiu funcional de Vhórreo 
consisteix a obtenir l'eixugament de les 
panotxes de blat de moro, perqué 
puguin ser desgranades fàcilment. A les 
régions mediterrànies aquest procès no 
representa cap problema, ja que el sol 
s'encarrega de fer-ho. Així, podiem 
veure fins no fa gaire aquelles 
espectaculars penjarolles de panotxes a 
les façanes de les cases de pages, que 
actualment han estât substltuïdes per 
vulgars caixes de tela metàllica on, en 
forma massiva, l'aire sec i rescalfat pel 
sol s'encarrega de l'eixugament. 

A Galicia, les coses no van així, 
perqué es relment dificultes d'obtenir 
aquests résultats amb l'aire sempre 
humit de l'Atlàntic, que afavoreix la 
formado de boires i de pluges 
ploraneres. La humitat hi és présent 
gairebé sempre i penetra per les 
escletxes més petites. 

Però, per altra banda, aquest es el 
règim climàtic prefereitx pel blat de 
moro. Alli, a les régions costaneras de 
les províncies de La Corunya i de 
Pontevedra, és justament on aquesta 
planta creix i es desenvolupa amb una 
enorme exuberancia. És comprensiu que 
s'hi aprofiti aquesta avinentesa, i que 

els cultius d'aquesta gramínea 
s'estenguin quilômetres i quilômetres al 
llarg de la costa. 

Sí: la humitat afavoreíx la ufana de la 
planta, però en dificulta l'assecatge. 
Dones bé: l'aparent miracle de fer 
compatibles ambdues coses correspon 
a \'hórreo, gracies a la seva 
característica i especial construcció. 

Tres sóm els factors que ha de reunir 
un bon hórreo: deixar passar l'aire, 
allunyar-ne tota l'aigua que hi pugui 
entrar, i... evitar-hi l'entrada deis ratolins 
I si es vol que la construcció duri, 
eliminar la fusta com a material de 
construcció, perqué l'aigua aviat la fa 
malbé. Tan sols, I per nécessitât, será 
utílitzada a les portes, ja que no les 
farem pas de pedra...! I la terra cuita, 
en forma de teules, será reservada per 
a la teulada. Un hórreo ben fet és de 
pedra; d'aquella dura pedra granítica 
que tan abundosa és arreu de Galicia 
(no oblidem que, allí, és on la serralada 
cantábrica s'enfonsa al mar). 

Però no per l'abundàncla d'aquest 
material a la regló hem de donar per 
heretada l'ancestral habilitât deis 
picapedrera gallees, descendents 
d'aquells germans de contraries 
medlevals, que aprengueren amb esforç 
i paciencia les tècniques del treball de 
la pedra a tot el llarg de l'iniciàtic carni 
de Santiago. I precisem el qalificatiu 
d'«iniciàtic», per diferenciar-lo d'aquell 
altre, místic i penitencial que els poders 
estafáis ecleslàstics ens han fet veure 
amb excluslvitat; el qual, en efecte, 
mogué gegantines quantitats de 
pelegrins de tot Europa a recorrer els 
680 quilômetres de carni previst i 
préparât per a tal fi. Els uns anaven 
d'església a esglésla, de santuari a 
santuari, de missa a missa i de 
penitencia a penitencia, per tal de 
purificar l'esperit i poder presentar-se 
dignament nets de cor i d'ànima en 
arribar al devant de la imatge de 
l'Apòstol. Altres, al contrari, servint-se 
de la tapadora deis primers, anaven de 
convent a convent i aprenien en forma 
itinérant els oficis que allí s'ensenyaven 
ais escollits: les arts manuals, en tot el 
seu ventali de possibilitats, i els 
ensenyaments de tipus inteilectual, 
coneixements que s'havien conservât en 
aquells llocs, provinents de la més 
remota antiguitat. 

Allí, allí era on els qui volien 
dedicar-se a traballar la pedra adquirien 
els coneixements necessaris per a ser 
nomenats «mestres» en arribar a 
Santiago, i tornar ais páisos d'origen 
amb el prestigi d'haver aconseguit el 
grau de mestratge merescut en el millor 
i més antic centre d'ensenyament 
d'Europa. I així, aquells homes foren, de 
fet, els hereus continuadora d'aquells 
constructors de dolmens neolitics, que, 
seguint en el seu temps el mateix camí, 
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anaren aprenent pas a pas les 
tècnlques litiques que necessitava la 
seva època. 

Galicia, doncs, es converti en el 
receptor final de generacions d'artesans 
que alli donaven per ben acabat 
l'aprenentatge, tot deixant sempre 
quelcom d'ells mateixos sobre el terreny 
que confirmés els sabers apresos. 

Quan, després del descobriment 
oficial d'America, Colom porta a Europa 
llevors de blat de moro, i el cultiu de la 
pianta s'estengué per les régions més 
avinents, Galicia hagué de resoldre els 
très problèmes exposats abans. I els 
resolgué amb habilitât, gracies als 
coneixements dels seus mestres 
picapedrers. 

Evidentment, les panotxes havien 
d'assecar-se a cobert. Però la 
construcció havia de ser feta de manera 
que permetés a l'aire d'eixugar de la 
mateixa manera les que es trobaven al 
costat de les parets que les que eren 
més endins. No es podia fer, doncs 
gaire ampia. Ni tampoc alta en excès, 
perquè llavors hi intervindria un altre 
faeton el de l'estètica de les proporcions. 

A Ihórreo, el pas de l'aire queda 
garantit per unes ranures existents a les 
parets, que no tan sols son inclinades 

cap amunt, sino que, a més a més, 
presenten un angle a la meitat de la 
seva Margaría, per tal de fer encara més 
difícil el pas de l'aigua que pugui 
arrosegar el vent. En realitat, les parets 
están formades per barres de major o 
menor ampiada, ficades en unes ranures 
verticals que porten les columnes 
quadrades que en formen l'esquelet. La 
separado que es deixa entre les barres 
forma les escletxes horitzontals per on 
entra l'aire. 

Tôt el conjunt es munta al damunt 
d'uns peus piramidals de secció 
quadrada, coronats per uns dises, plans 
per sota i arrodonits per sobre. Cap 
ratolí no és capaç de superar un 
obstacle com aquest. 

L'hórreo és format, dones, per pedrés 
independents, que es munten entre si 
talment com si fos un joc de 
construcció, mitjançant diferents tipus 
d'encaixos. En aquesta construcció no 
hi entra cap tipus de ciment, i el 
conjunt queda tan fort i travat com si 
se n'hagués utilitzat. D'aquesta manera i 
amb una gran facilitât, cada hórreo pot 
ser desmuntat, traslladat o, senzillament, 
ampliat. 

Els hórreos normáis solen tenir de 4 a 
8 potes, segons la Margaría. Aixó els 

L'hórreo més gran de Galicia, 
a Camota, vora l'Atlántic. 
(Foto: autor.) 

dona la cabuda suficient. Pero, viatjant 
peí tros de costa que va de la Ria de 
Muros fins a Finisterre (i especialment 
en el tram mitjà, una regió on els 
camps de blat de moro es toquen 
materialment els uns amb els altres), 
ens sorprengué de trobar-hi hórreos de 
10, 12 i fins 14 potes, tots ells d'una 
perfecta factura, la millor que hem 
trobat arreu de Galicia, i semblants els 
uns als altres, com si haguéssin estât 
fabricats en serie, i sens dubte sortits 
de la mateixa mà; si més no, de les 
activitats d'una mateixa escola de 
picapedrers. 

Es famós, en aquesta regió, \'hórreo 
existent al poblet de Camota, que arriba 
a tenir 22 pareils de potes. L'accès s'hi 
fà per tres portes, i fou construit en 
tres étapes, segons ho indiquen 
clarament les inscripeions gravades al 
seu damunt. A la primera s'hi pot Ilegir: 
HIZOLO D D GREGORIO QVINTILLA; a 
la segona: EN EL AÑO 1768: i a la 
tercera: AÑADIDO PR EL MISMOR AÑO 
1786. 

MUNTANYA 275 



La factura d'aquest formés hórreo, 
considérât corn el mes gran del món, 
és igual a la dels altres que hi ha en 
aquella zona; una prova que, per 
aquella época, ja treballava en aquella 
regió la lógica contraria de picapedrers 
a qué abans ens hem referit. I, 
probablement, dividida en quadrilles, 

cadascuna d'elles sota el comandament 
d'un mestre. 

Al mateix Carnota, ens cridâ l'atenció 
una casa, feta amb grans carreus de 
granit, corn totes les altres de la regio 
(alli, la bona pedra només cal anar-la a 
cercar a la pedrera), que presentava 
curioses marques per tota la façana. 

Aixó ens féu néixer la sospita que 
potser es tractaria de la casa d'algún 
mestre picapedrer, cosa que en efecte 
resulta certa. Construida per eli mateix, 
al llindar de la porta d'entrada hi ha 
gravades les seves iniciáis (el rebesavi 
de Tactual propietari) aixi com la seva 
marca personal, que recorda bastant 
l'anomenada «creu ansada» egipcia. O, 
si més no, el signe jeroglific que els 
arqueólegs han atribuit al só «nh». Els 
altres signes que es veuen a les 
adjuntes fotografíes es traben també a 
la façana de la casa. Sota l'aparença de 
motius decoratius, allò més probable és 
que en realitat siguin signes específics 
de l'ofici, de significai inintelligible per 
tot aquell que no estigui legalment 
introduit dins l'ancestral món de la pedra. 

De segur que la major part dels qui 
llegeixin això, en les seves visites a 
esglesies i altres monuments antics, 
hauran quedat intrigats davant de 
certes marques estranyes gravades en 
alguns carreus. La incògnita queda 
explicada si sabem que els artesans 
que les feien cobraven per peça feta. 
Cadascun d'ells, dones, i per tal de 
justificar el cobrament del seu treball, hi 
gravava un signe particular que 
l'identifiqués com al seu autor. Això és 
possiblement veritat, i no tenim res a 
dir en sentit contrari. Però algunes 
d'aquestes marques són tan 
complicades, i per tant cal tant de 
temps per fer-les, que dubtem que el 
gravât els arribes a resultar rendible. 
Molts autora sospiten que, en ells, 
l'artesà havia volgut transmetre un 
missatge als seus companys d'ofici, 
mitjançant Tus d'uns simbols jeroglifics 
de naturalesa hermética, el significat 
dels quais no podem interpretar. 

Tornant a la casa que el mestre J.L. 
basti per a eli, és possible que amb els 
signes gravats a la façana volgués 
afirmar que aquella casa era seva I, en 
tots els conceptes, domini propi. 0, 
potser, quelcom mési (A propòsit: 
aquella casa és en venda. Qui la vulgui 
comprar, ja ho sap). 

Investigant pel poblé de Carnota, els 
veïns ens feren conèixer al darrer dels 
mestres picapedrers de la regió: mestre 
Eliseu, de 77 anys, que vivia al poble 
del costai, en una massissa casa 
construida també per eli mateix. Jubilât 
ja, encara es veu capaç de dirigir, ja 
que no de construir, un hórreo. 

La conversa amb aquell home, fou 
antològica. Réservât de primer, però 
obrint-se'ns a poc a poc, segons 
anàvem aprofundint en els détails de 
l'ofici que portava a la sang, fou per a 
nosaltres una inoblidable experiencia. 
Amb un guix de color groe a la mà, ens 
anà dibuixant sobre les lloses de pedra 
del pati (i, naturalment, a la seva 
manera) els diferents tipus d'encaixos 
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que unien les pedrés, Murs seccions, la 
manera d'orientar-les a la pedrera per 
tal de poder-les treballar bé sensé 
trencar-les, aixi corn molts altres détails 
de no menor interés. I, tôt aixô, anava 
acompanyat per l'oportú movlment de 
bracos i mans, que Imltaven gràflcament 
les lloses, els suports I les columnes, 
donant-hl les corresponents poslclons i 
moviments. 

Deis seus llavis i de les 
¡nterpretaclons del seu gulx anaven 
sorglnt coneixements ancestrals, encara 
que ell no se n'adonés, aplicáis en 
aquell cas a l'humil hórreo, perô que 
eren vàlids també per ser utilitzats en la 
construcció d'una catedral, posem per 
exemple. 

Ens parla de la pedra viva i de la 
pedra morta, posant ben bé en 
evidencia que la que es troba en la 
pedrera es la que és viva: per aixô es 
pot treballar bé, per dura que sigui. I 
de la diferent duresa deis granits, així 
com de les seves diferentes aplicacions 
I de com tallar aquelles columnes de 
pedra, tan abundoses per tot Galicia, 
les quais amb els seus dos i mes 
mètres de llarg, i amb unes seccions de 
20 i fins 15 cm de costat, mes aviat 
semblen troncs d'arbre, amb qué 
sostenen els emparráis de les vinyes o 
els filferros de les tanques. Ens parla 
de la manera d'esculpir aquells pinacles 
de secció quadrada que acaben en fina 
punta, amb qué volen rematar els 
testers deis hórreos. I ens submergí 
sota un reguitzell de noms técnics amb 
qué s'anomena cadascuna de les 
pedrés treballades que componen 
aquelles construccions. Uns noms que 
ni tan sols en poguérem recordar un, en 
no donar-nos temps de memoritzar-los 
ni, molt menys, d'escriure'ls. 

Segons que sembla, d'acord amb 
l'ocasió preñen les seves dimensions en 
polzades o bé en mètres i centimètres. 
La coexistencia deis dos sistemes de 
mesura ens féu veure la pervivéncia del 
mes antic, heretat d'époques pretérites, 
i ofegat ais seus acaballs peí métric 
decimal, mes práctic sens dubte per a 
les nostres racionáis mentalitats, perô 
menys representatiu, segons que ens 
sembla, d'aquelles époques i cultures ja 
llunyanes en el temps. 

Un mestre picapedrer havia de saber 
fer totes menés de feines, des de la 
d'escollir el tipus de pedra mes avinent 
i extreure-la de la pedrera, treballar-la i 
traslladar-la, fins a conéixer la técnica 
de dreçar-la i muntar-la en el seu lloc. 
Feines, cadascuna d'elles, que avui son 
realitzades per séparât pels respectius 
especialistes. «Yo soy un maestro 
cantero!» ens deia amb legítim orgull el 
bon Eliseu. 

Tôt aixô ens va fer comprendre com 
els ensenyaments que antany s'aprenien 
al llarg del Camí de Santiago eren 

complets: comprenien tots els diferents 
aspectes del treball de la pedra. 
Aprenent una faceta aci, una altra mes 
enllé, el neòfit arribava al final del Carni 
amb uns coneixements totals sobre 
l'ofici escollit, cosa que el feia 
mereixedor, al final del viatge, del 
mestratge que eli hi havia anat a 
cercar. No és per res que el mestre 
anomenat «Domingo» (per les 
conveniències de les autoritats 
eclesiàstiques anomenat «Santo 
Domingo de la Calzada») alla cap al 
segle XII, fos capaç de construit tant 
camins com esglésies, ponts, 
hostalatges o... fins i tot, hórreos si 
hagués viscut a Galicia i hi hagués 
hagut blat de moro al seu temps. 

Fa ja molts anys que el Carni no 
ensenya res a ningû; el sistema ja no 
val per a les mentalitats de després de 
la Revoluciô Francesa. De llavors ença, 

El sistema d'assecatge mediterrani, 
ja gairebé desaparegut. 
(Foto: autor.) 

els oficis s'aprenen al mateix lloc de 
residencia o a llocs veins (i per mestres 
que de vegades no son del tot de fiar) 
o bé a les Escoles d'Arts i Oficis, 
seguint unes planificacions oficiáis. S'hi 
ha guanyat o perdut, amb el canvi? 

Ens acomiadárem amb recanga del 
bon Eliseu, qui ens digué que, si alguna 
vegada necessitávem un hórreo, allí es 
trobava ell, a la nostra disposició, per 
dirigir-ne els treballs. Si haguéssim 
acceptat l'oferiment, no sé qui hauría 
fruit mes: ell, dirigint la quadrilla i 
recordant els seus bons temps, o 
nosaltres, aprenent en veure'l treballar. 

M U N T A N Y A 277 



ANIVERSAF Conferencia pronunciada el dia 10 
de juny de 1988 al Centre 
Excursionista de Catalunya 

Eduard Toda 
i el seu centenari 

a l'Alguer 
Rafael Caria* 

A mies, senyores i senyors, bona nit. 
Canviem una mica de registre 
fonétic...: intentaré d'utilitzar un 
cátala una mica mes ortodox que 
l'alguerés parlat avui; el meu 

"alguerés" parlat i escrit és el resultat d'una 
ben Marga i intensa activitat cultural que em 
relaciona, de ta vint anys, amb totes les 
terres de parla catalana. Dintre d'aquesta 
historia, per cert, va teñir un paper 
fonamental la figura i l'obra del destacat 
personatge per qui som aquí: Eduard Toda 
i Güell. 

Abans de donar-vos alió que ha estat la 
nueva impressió formada al llarg d'uns 
quants viatges d'estudi en els llocs trepitjats 
per Toda, em plau dir que la biblioteca que 
el senyor Font i Solsona ha menciona! 
encara existeix a l'Alguer. És tota una 
biblioteca que, per cert, no té cap tarja que 
n'indiqui el donatiu d'aquell ¡I-lustre 
personatge, el senyor Flos i Calcat, sino 
que en Toda va recollir el donatiu i va 
unificar-lo dins la Biblioteca Municipal de 
l'Alguer. Aquest fons cátala, com deia 
abans, encara existeix avui, i tot son obres i 
treballs d'época renaixentista; i per aixó 
teñen una gran importancia, peí significat 
que aquests llibres representen en ells 
mateixos. Tots sabem que, en l'economia 
d'aquell moviment, en Toda fou un deis 
representants mes dignes, junt amb l'al-ludit 
a qui abans esmentava. 

I parlem ja d'en Toda. Vaig quedar de 
debo sorprés en llegir la biografía d'aquest 
personatge que, jove de trenta-dos anys, 

venia a l'Alguer, ara fa un segle, amb un 
patrimoni d'erudició de viatges, 
d'experiéncies i d'humanitat: virtuts no gaire 

frequents en uns homes tan joves. La labor 
que eli va fer a l'Alguer i a Sardenya, on va 
venir com a diplomatic a la capital de Tilla, 
és encara avui de capital importancia per al 
coneixement de la historia catalana a 
Sardenya. De fet, a part de L'Alguer, un 
poblé cátala d'Italia (1888), va escriure 
dues obres mes de difusió, com Poesia 
catalana de Sardenya (1887) i Records 
catalans de Sardenya (1903); i, per últim, 
Bibliografia española de Cerdeña (1890), 
que ha esdevingut al llarg d'aquest segle el 
punt de referencia per a tota mena 
d'investigadors que vulguin tenir un 
coneixement gairebé axhaustiu sobre qué 
s'ha publicat sobre Sardenya, en cátala i en 
castella, fins a l'època del "Nostre". 

Eixes quatre obres ens diuen que llur 
autor va traballar molt per a biblioteques i 
arxius privats i publics de tota Tilla en un 
temps bastant curt. Per aixó, la meva 
primera impressió ha estat la d'un home de 
gran voluntat i, per cert, de profunda 

Eduard Toda, amb el seu vestit de 
diplomàtic, a l'època de la seva 
primera visita a l'Alguer. (Gravat 
publicat a l'edició bilingue de 
«L'Alguer, un popolo catalano 
d'Italia». Sàsser, 1981). 
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erudició. Pensem que, només a tretze anys, 
ja publicava un opuscle sobre el monestir 
de Pöblet, amb la venda del quai pensava 
començar-ne la restauració. Tanmateix, 
això que pot semblar una il-lusió juvenil va 
esdevenir el projecte de tota la seva vida; 
un projecte que veurà substancialment 
realitzat abans de morir. I, a la mort, va ser 
enterrat en un punt, diríem, de "transició": 
ni entre eis grans reis de la historia 
nacional, ni entre eis monjos, sino al 
passadís que duu a Hur cementiri, a la 
dreta. Vaig visitar la tomba de l'illustre 
reusenc, quan jo estava a punt d'acabar la 
recerca sobre l'home, per publicar la 
segona edició, en versió bilingüe i en forma 
crítica, de L'Alguer, un poblé cátala d'Italia 
(1981). Eis passos em van dur a Reus i a 
Pöblet per conèixer algún detall que anés 
mes enllà del tòpic. Vaig intentar de parlar 
amb eis monjos ancians de Pöblet; però de 
seguii comprenia que el record d'en Toda 
no era tan agraït. Al contrari, vaig trabar 
disponible un deis joves qui, amb 
objectivitat i monástica discreció, em 
perfilava el personatge. En fi, quan a Reus 
vaig poder xerrar amb el seu ancia 
secretari, qui havia passât eis darrers anys 
de la seva vida amb el "Nostre", el dibuix 
es va perfeccionar. 

Ara bé, no som aquí per condemnar, ni 
per absoldre; ni tampoc per fer cap 
panegíric d'ofici sobre en Toda (qui, per 
ceri, haurà tingut un carácter prou 
punxegut), sino per donar una opinió sobre 
allò que eli ha fet per al seu país: per a la 
seva cultura i la seva historia nacional. 

Si la seva Personalität fou contravenida, 

La reconstrucció de les ruines del 
monestir de Pöblet va esdevenir un 
projecte de tota la vida de Toda, que 
eli veurà substancialment realitzat 
abans de morir. 
(Foto: Arxiu Fotografie del CEC.) 

la seva obra, al contrari, ha estat 
apassionada, continuativa i duta a terme 
amb una competencia extraordinària. 

De fet, si la restauració de Poblet fou la 
idea bàsica de la seva singular existencia, 
la seva producció intel-lectual ens deixa 
senzillament bocabadats. Escriptor i 
assagista, va publicar més de trenta llibres 
de diferents temàtiques; i historiador i 
arqueòleg, fou també, a cavali del segle, 
bibliòfil de fama mundial. 

Ara no vull entrar en el mèrit de com va 
reeixir, al llarg de la seva existencia, a 
recollir un aitai fons bibliografie i 
documental (per cert, no li han faltat els 
recursos econòmics ni l'ascendent que li 
venia per ser diplomàtic de l'Estat 
espanyol), sino en el mèrit de Pus que, de 
viu, va fer d'aquest immens capital llibresc. 
Els seus gairebé cent seixanta mil volums, 
els va distribuir, de viu, a les biblioteques 
més importants del país: vuit mil volums 
van anar a la biblioteca de ca l'Ardiaca, de 
l'lnstitut Municipal d'Història; nou mil, a la 
biblioteca del Collegi d'Advocats de 
Barcelona; mil, al Centre de Lectura de 
Reus; catorze mil, a la Biblioteca de 
Catalunya; nou mil, al monestir de 
Montserrat. Però també va deixar un recull 

de publicacions orientais a les Missions 
Agustines de Ghausi, una altra quantitat 
considerable a la Biblioteca-Museu 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú, i per a eli 
es va deixar seixanta mil volums al seu 
castell d'Escornalbou, restaurât pel mateix 
"Nostre". 

Aquesta anecdótica sobre en Toda vol 
posar de relleu el seu tipus de Sensibilität 
intel-lectual i el seu amor per a la cultura en 
general i per a la propia del seu país. 

L'altra ¡mpressió la tene com a 
historiador que va estudiar les sèves 
recerques. En Toda, com ja sabeu, va 
escriure exclusivament un llibre sobre 
l'Alguer: un llibre de cent setanta-cinc 
pagines que, com totes les publicacions 
que es respectin, no és fet sense 
intencions. I L'Alguer, un pöble cátala 
d'Italia no deixa d'enviar dos tipus de 
missatges; tots dos, al món cátala. 

La primera intenció fou de donar el 
màxim de difusiò en terres catalanes de 
l'existència de l'Alguer; la segona, mal 
dissimulava un sentiment patriòtic utilitzant 
la fidelitat a la llengua i a les tradicions 
catalanes deis algueresos, com exemple a 
emular. A l'Alguer, al contrari, del llibre en 
van arribar només unes poques copies per 
a la Biblioteca Municipal i per ais 
personatges algueresos que havien 
col-laborat a la realització de l'obra. 

Com es nota, l'actitud d'en Toda de cara 
a l'Alguer i a la seva extraordinària historia 
fou noble, sense cap retórica, en la seva 
més senzilla i humana expressió. No hi ha 
dubte que tota la passio deis seus joves 
trenta-dos anys traspua de cada pàgina i 
es manifesta en tots els temes: la llengua, la 
literatura, les tradicions populars, la historia 
civil i judicial, l'economia, etc. 

Tot quant ha escrit en eis diferents 
àmbits és rigorosament documentât amb 
un criteri científíc modem. 

Quan ja havia mort, a l'Alguer va ser 
injustement acusat de dues coses: la 
primera, d'haver-se endut a Barcelona eis 
documents esmentats en els seus llibres 
(que pue demostrar que es traben encara a 
l'Arxiu Historie del nostre municipi); la 
segona, d'haver fomentât en les sèves 
estades a l'Alguer un "moviment 
separatista". Aquesta segona acusado es 
senzillament ridicula: fou expressada, no 
sense oportunisme i mala intenció, per part 
d'un personatge d'equivoca fe politica que 
tampoc no cal ni esmentar en aquest 
moment. 

Imagineu, amics, si una Personalität de 
nivell del "Nostre", amb un carree délicat i 
prestigios alhora, com el de consol de 
l'Estat espanyol, es podia permetre d'anar 
pel món a fomentar separatismes contra un 
altre Estat. És d'altra banda suficient 
aturar-se una mica al tftol del llibre L'Alguer, 
un poblé cátala d'Italia, per comprendre la 
postura formal i correcta d'en Toda i la 
imbecil-litat intel-lectual de qui li va moure 
aquesta acusació. 

Com us ha explicat justament l'amie Pere 
Cátala, en Toda era home de la 
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Eduard Toda i GQell 

LALGUER 
U n pqpolo catalano d'Italia 

Traduzione, introduzione e note 
a cura di Rafael Caria 

"Renaixenca"; per cert, amb una postura 
moderada a causa, naturalment, del seu 
carree diplomatie. 

EH, de debó, no ha estât mai 
"separatista" ni dintre ni fora de la seva 
pàtria catalana, la qual de veres eli tenia, 
corn tots els catalans d'aleshores, al cor. La 
veritat és que va venir a l'Alguer amb molta 
curiositat intel-lectual i amb caliu humà que 
no deixà de manifestar de cara a un are 
gòtic civil cátala, o aturant-se a xerrar amb 
la gent del poblé. 

De totes maneres, la seva visita no va ser 
només turística, sino d'estudis i de relacions 
humanes. A partir de Pere III el Cerimoniós, 
va passar ressenya de tota la 
documentació diplomàtica, els codis, els 
registres deis conseils generáis, la 
documentació menuda, sense deixar 
d'escorcollar els arxius de la Curia i del 
Capítol alguerès. En Toda anava delineant 
la vida catalana a l'Alguer, estudiant-ne les 
institucions juridiques, économiques, 
religioses, etc.: en una paraula, el dret local 
del municipi cátala. I és justament en 
aquest dret consuetudinari, reunit en els 
Privilegis i Ordinacions, on es troba la clau 
explicativa, entre les altres coses, del 
sobreviure "miraculós" de la nostra 
comuna llengua nacional. Avui, el "miracle", 
si no arriba la tan suspirada Ilei de tutela de 
l'Estat Italia, està per esgotar-se. L'alguerès, 
a més de les alteracions fonètiques, 
morfològiques i sintàctiques, és utilitzat 
només oralment i coHoquialment i està 
patini un procès de substitució lingüística 
prou perillos. Si avui encara s'aguanta, és 
gracies a un moviment emancipatiu en 
acciò, a una renovada voluntat politica 
municipal i a les relacions establertes amb 
la Catalunya post-franquista. Els algueresos 
estan descobrint una nova utilltat de Pus de 
la llengua, a través d'aquestes relacions 
culturáis i humanes amb gent de tots els 
paisos de parla catalana, i també això està 
contribuint a traslladar més enllà del temps 
una mena de genocidi cultural i lingüistic ia 
anunciat, que passa a través de la filosofia 
centralista de l'Estat, mitjançada per 
Pescóla, els mass-media, els tribunals, etc. 

Que la vostra estada, amies del Centre 
Excursionista de Catalunya, sigui ben 
profitosa de relacions humanes i culturáis 
amb els algueresos d'aquest final de segle; 
que la vostra expedició sigui testimoniatge 
de renovada fidelitat a la nostra identitat 
popular i a la nostra millenària historia 
nacional. Volem ser en aquesta, i per a 
aquesta, nova Europa, sempre més 
algueresos i sempre més catalans. I, 
sobretot, volem que, abans que les 
barreres duaneres, es trenquin les 
linguistiques, perqué véritablement aquesta 
Europa sigui la deis pobles i de les 
nacionalitats. 

Cent anys endarrera, en Toda va escriure 
a la seva "Advertencia" del seu L'Alguer: 

"Al trepitjar lo terme del Alguer, me sembla 
entrar en Catalunya; al sortir-ne, me 
pareixia que altra volta crehuava las 
fronteras del extranjer". Que aquesta no 

sigui més la sensació que puguin trabar els 
vostres i nostres filis. 

Abans d'acomiadar-me, voldria 
expressar el meu agraïraent al président 
d'aquesta histórica entitat, de la quai fou 
soci Eduard Toda; a tots vosaltres, senyores 
i senyors que hi heu ¡ntervingut; i ais amics 
que van proposar-me aquesta trabada, 
perqué sigui la primera de moites altres. 
Gracies per l'atenció, amb un cordialíssim 
"a nos veure" a l'Alguer. 

(*) Rafael Caria é s un expert extudiós i 

entusiasta de l'obra d'Eduard Toda. L'any 1979, 

a la seva ciutat natal d e l'Alguer, va fundar a m b 

un grup d'intel.lectuals, el CENTRE DE 

RECERCA I DOCUMENTACIÓ EDUARD 

TODA. El 1981 publica l'edició bilingüe d e l'obra 

de Toda, L'Alguer, un poblé cátala d'Italia, a m b 
un exlens comentan crític i biografie, obra per la 

quai va obtenir, el 1982, el premi literari «Sant 

Jordi », de la Generalitat de Catalunya. 

Rafael Caria ha portât a terme una gran 

activitat en defensa de la cultura catalana d e 

l'Alguer I é s autor de nombrosos assa igs i estudis 

sobre aques t tema. Recentment ha estât 

publicada la s e v a comunicació al II Congrès 

Internacional de la Llengua Catalana, a m b el títol 

d e l'Alguer, llengua i societat, que é s un 
documentâ t assa ig sobre la cultura a lgueresa i la 

s e v a problemàtica. 

Ha visitât sovint Barcelona per documentar-se 

per ais s e u s treballs i ha donat nombrase s 

conferencies arreu deis páisos cata lanas . I la 

Fundació J a u m e I li va concedir, el 1985, el 

Premi d'Actuació Cívica Catalana. 

Rafael Caria traballa d e fa t e m p s en la 

investigació i recollida d e la toponimia del 

l'Alguer. Per això, ha recorregut c a d a racó del 

seu país. Esperem a m b il.lusió la publicació del 

seu treball q u e e n s farà conèixer la rica 

toponimia ca ta lana de l'Alguer. 

Pe rò la seva activitat literaria no e s limita a la 

prosa i al treball cientific, sino que també cultiva 

la poesia. L'any 1986 va publicar el llibre 

Só tornata Sant Julia, q u e e s un recull dels s e u s 
exquisits p o è m e s , a molts dels quals ha posât 

música Matilde Salvador, la insigne compositora 

d e Castellò d e la Plana. 

(Francese Olivé) 
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VIES D'ESCALADA CADI (Roca del Migdia) 

Vìa «Colombie-mania» 1s asc:25juny 1988 Via-del Quart Home» 1a ase.: 10¡uliol 1988 
240 m. MD inf. per: Josep E. Paul. 380 m. MD sup. per: Carles Lalueza, 

Jordi Lalueza Jordi Lalueza 
i Joan Badia i Jordi Porteli 

VILANOVA DE MEIA (Pas Nou) S E R R A DE M O N T C L Ú S (Fontl longa) 

Via-Kafarnau» 1'ase.: 20 novembre 1988 Xemeneia 1-ase.: 21 agost 1988 
180 m. MD sup. A3 per: Xavier Sanate «Picazo-Cullell» per: XaviCullell 

i Armand Bailan 235 m. MD inf. i Antonio G. Picazo 
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MONTSERRAT (Cavali Bernât) M O N T S E R R A T (Cavali Bernât) 

Via «LaGran ll.lusió» 1iase.: 10setembre 1988 Via "Acrathos» 1a. ase.: 12octubre 1988 
230m.EDe per: Xavier Martin 310m.EDs,A2 per: KokiGassiot 

i Miki Capella i Xa vi Cullell 

MONTSERRAT (Paret de l'Aeri) M O N T S E R R A T (Ag. Lluís Estasen) 

Via"LotuS" 1a ase: 3juliol 1988 Via "Lluna. vagabunda 1* ase: 9 octubre 1988 
250 m. ED int. per: David Brascó, Luis Alfonso, Lluna" per: Caries Albesa 

Francesc Panyella i Armand Ballart 200 m. ED sup., A2 i Pere Forts 
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ШШШЁШШШШШШШЕ 

ELS EX-VOTS DEL 
SANTUARI DE SANT 
RAMON (LA SEGARRA) 

En una exposició sobre art 

deis bisbats d e Catalunya, s'hi 

pogueren admirar be l leses de 

l'art religiós molt desconegu t per 

a molts, però no s'hi observa ni 

un petit tast d ' aques t a 

manifestació pietosa i devocional 

deis ex-vots pintats, el significai 

deis quals represen ta una 

devoció popular, sent ida 

(diguem, com un thesaurus) com 

la manifestació senzilla però 

grandiloqüent deis m e n e s t e r o s o s 

i afligits i com un testimoni humil 

d 'una època . Sor tosament , 

s empre hi ha hagut an imes a les 

quals no s e i s e s c a p a el sentit de 

l'espiritualitat religiosa, la de 

recorrer a la devoció mes 
sincera, d e confiar al sant 

predilecte el seu pesa r i 

l'angoixa, i de cercar el 

guarlment d e la dolenga propia. I 

si bé , malauradament , amb la 

guerra civil, la majoria d ' aques t s 

ex-vots d e s a p a r e g u e r e n deis 

santuar is i d e les ermites, els 

pocs que hi queda ren acaba ren 

d e despullar-les-en els 

de sap rens iu s recercadors d e 

p e c e s úniques . 

Avui, aques t tresor d e 

l 'església tan digne d e veneració 

quasi s 'ha perdut del tot. Com a 

record personal , puc dir que els 

ex-vots que omplenaven les 

pare ts d e Termita de la Mare d e 

Déu de l'Abellera, d e P rades 

(Baix Camp) , van d e s a p a r e c e r . 

Solament en res tava un i 

sugger í rem al senyor rector que 

el retires i el gua rdes , com a 

testimoni d'aquell pretèrit 

devocional, a b a n s que no en 

q u e d e s ni rastre. 

Ara bé, com a una c o s a 

admirable d e bon gust podem 

esmenta r un c a s remarcable: els 

ex-vots del Santuari d e Sant 

Ramon (La Manresana) , a la 

comarca d e La Segarra . 

Sor tosament , aques t santuari 

n 'ha pogut conservar 227 

exemplars , els quals gràcies al 

treball realitzat pel P. Florentino 

Luis, prior del citat santuar i , han 

es tâ t recentment inventar iats , 

ca ta logats i, fins i tot, fidelment 

reproduits fotogràficament, c o m 

els que il.lustren a q u e s t a noticia. 

Les fotografíes, recollides i 

classif icades en t res a lbums , e s 

poden contemplar al santuar i 

descrit, i a la capel la d e S a n t 

Ramon, del Castell d e C a r d o n a , 

on morí el san t el 1240. En 

a q u e s t a capel la e s pot admira r 

t ambé una important col.leccio 

de goigs i g ravats , un e x t e n s 

fitxer bibliografie i un recull d e 

llibres, tot referit a S a n t R a m o n 

Nonat i a Torde d e la Mercè . 

D 'aques t s ex-vots, n'hi h a un 

ventali q u e va del 1987 al 1974 , 

o sigui ais nos t res d i e s . Altres, 

no e s t án da ta t s , pe rò la devoc ió 

a Sant Ramon s o r t o s a m e n t 

roman, a desgra t d 'un t e m p s en 

minva d ' a q u e s t e s of renes 

d 'agraïment per gua r imen t s d e 

do lences d e tota m e n a , 

acc idents o flagells, naufragis o 

sa lvaments . 

Aquest manifest public d e 

devoció popular q u e avui p o d e m 

admirar , a m b a q u e s t s ex-vots , 

pe t i tes t au le s d e fusta p in tada 

a m b humil exp r e s s ió i ingenuitat 

artística, é s que l com q u e no 

haur íem d e pe rd re , pe rqué e n s 

d o n a , a m e s , un sentit geográfic, 

comarca l , d 'estudi i un significat 

d ins d e la propia historia del 

nos t re pa í s . 

Aques t santuar i i capel la del 

castel l d e C a r d o n a , t eñen una 

monjoia exemplar . Des i tgem la 

c o n s e r v a d o , i no cal dir la 

sa lvació , d ' a q u e s t a romanal la del 

"bon t emps" , on e n c a r a n'hi hagi. 

Com h e m pogut veure , e n c a r a la 

pietat edificant avui must ia 

invoca i s a p agrair el test imoni 

d e r econe ixenga per mitjá 

d ' a q u e s t s ex-vots que , d e fet, 

son m e s e l o q ü e n t s q u e les 

n o s t r e s p a r a u l e s . 

En les nos t r e s contrar ietats , 

q u a n m a n c a la salut i s e 

sofreixen infortunis, a q u e s t s 

s i g n e s mos t ren q u e no s o m 

obl idad issos , re l igiosament 

parlant , en les c o s e s 

s o b r e n a t u r a l s . 

R e c o m a n e n una visita al 

Santuar i d e Sant Ramon i a is 

s e u s ex-vots. 

S. Torrell 

INAUGURACIÓ 
DEL REFUGI BIVAC 
DEL BROATE 

El p roppas sa t 25 d e s e t e m b r e 

va se r inaugurat un nou refugi 

bivac a la Pietà d e Broate, a 

l'alta Vali del Ca rdós . 

Es tracta d'un refugi a m b u n e s 

millores, r e spec t e als exis tents , 

q u e el fan m é s acollidor. Dues 

cèl.lules fotovoltaiques 

al imenten u n e s ba ter ies q u e , 

independen tment , donen llum 

elèctrica i fan a n a r una e m i s s o r a 

d e ràdio. 

A m é s , les d imens ions m é s 

a m p l e s d e la zona d 'es ta r el fan 

molt c ò m o d e . 

Amb capacitat per a divuit 

p e r s o n e s , equipara t a m b 

f l a s sades i perfec tament aillat, 

s e r a ben segur un nou punt 

d'aixopluc per a excurs ions a 

Thivern. 

Aquest refugi ha es ta t 

construit i instai.lat per la FEEC. 

A l'acte inaugurai, el pres ident 

d e la Federac ió , senyor 

Garrigós, a m b un breu 

par lament , ho ag ra ! a tots e ls qui 

d 'una m a n e r a o altra 

contribui'ren a fer possible la 

nova instai.lació. Cedi la pa rau la 

a l 'alcalde d e T a s v a c a n , s enyor 

Lluis Colomer, qui va voler 

distingir a m b una p laca a la 

FEEC, a la Federac ió i al s enyor 

Jordi P o n s per la s e v a activitat 

m u n t a n y e n c a per sob re d e 

8.000 met res . Igualment, el 

senyor Fe rnando Muhoz, 

pres ident d e la Federac ió 

Espahola , agrai a tots e ls 

a s s i s t en t s la p resènc ia en 

a q u e s t e ac te inaugurat . I, tot 

seguit , per celebrar-ho, e s va 

servir un breu refrigeri. 

(Foto: J. de Tera) 
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En aquest acte, el CEC va 
ser-hi représentant pel nostre 
President, amb un nodrit grup de 
socis. 

Felicitem la FEEC per aquest 
nou refugi. 

J.M.S.A. 

P R E S E N T A C I 
DEL LLIBRE 
"L'EXCURSIONISME 
ATÀRREGA DINS DE 
L'EXCURSIONISME 
CATALÀ" 

El 8 de setembre es va 
presentar, a la Sala d'Actes de 
l'Ajuntament de Tàrrega, el llibre: 
L excursionisme a Tàrrega dins 
de Texcursionisme català, 
original de Francese Beato i 
éditât per l'Agrupació 
Excursionista de l'Urgell. L'acte 
fou presidit pel batlle de Tàrrega, 
senyor Delfi Robinat. 

El président de l'Agrupació, 
Ramon Franquesa inicià l'acte 
amb un breu parlament i cedi la 
paraula a Agusti Jolis, qui féu la 
presentado de l'obra i del seu 
autor, de qui va dir: "És un 
entusiasta i actiu muntanyenc, 
sempre disposât a col.laborar en 
la difusió de Texcursionisme", i 
enumera les activitats que al 
llarg deis anys ha organitzat, 
sempre amb el délit de fer 
conèixer la muntanya. Del llibre, 
posa de relleu el seu carácter 
monografie i l'extensa 
documentació que l'autor ha 
hagut de consultar, i en llegí 
alguns paràgrafs significatius. 

Després prengué la paraula el 
batlle de Tàrrega, qui felicità tant 
l'Agrupació Excursionista de 
l'Urgell com l'autor del llibre, per 
aquesta nova contribució a la 
historia de la ciutat. 

Per acabar, Francese Beato 
agraí al presentador les paraules 
dites, a l'Ajuntament el i a 
l'Agrupació i a tots els qui l'han 
ajudat, com també ais assistents 
a l'acte de presentació. Francese 
Puiggener, antic soci del Grup 
excursionista "O Ara o Mai", 
entitat que actuà a Tàrrega els 
anys trenta, digué que el fet de 
ser a la Casa de la Ciutat i que el 
batlle presidís l'acte, honorava 
tots els excursionistes targarins, i 
oferí a l'Agrupació Excursionista 
de l'Urgell un àlbum de 
fotografíes de les activitats 
realitzades pels antics 
excursionistes. 

Entre el public assistent a 
l'acte, que omplia la sala, hi eren 
présents el regidor de Cultura de 
Tàrrega, Jaume Ramon i Solé, i 
el président del Conseil 
Comarcal de l'Urgell, Jaume 

Aligué. 
Des d'aquestes pagines, hem 

de felicitar l'Agrupació 
Excursionista de l'Urgell per la 
Iniciativa de publicar aquest 
estudi sobre Texcursionisme 
targarí, i el nostre consoci 
Francese Beato per aquesta 
aportado a la historia de 
Texcursionisme cátala. 

A.C. 

DIADA DE L'11 
DESETEMBRE 

Aquest any, la diada de T11 de 
setembre ha tingut una 
notorietat, l'any del Mil.lenari, al 
qual la nostra entitat es va 
subscriure el seu día. 

Com en altres anys, el nostre 
President, Josep M. Sala i 
Albareda, acompanyat per 
membres de la Junta Directiva, 
ex-directlus i un grup de socis, 
va fer Tofrena floral al Monument 
de Rafael Casanova, 
immediatament després de la del 
President i el govern de la 
Generalität de Catalunya. 

Una vegada efectuada Tofrena 
i de teñir una amical conversa 
entre els assistents i el nostre 
President, aquest, amb els seus 
C o m p a n y s , va traslladar-se al 
Fossar de les Moreres a rendir 
homenatge ais mártirs caiguts en 
defensa de les nostres 
institucions nacionals, 
bandejades el 1714. 

Diada lluminosa (no recordem, 
des de ta anys, una jornada 
plujosa) i una nova ocasió per 
demostrar Testima inalterable 
que té la nostra entitat per a tots 
aquells actes que teñen, com 
aquests, un arrelament patriótic, 
digne de reflexió, els quals 
motiven de forma assenyada la 
nostra manera de pensar i actuar. 

M.M. 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ 
DE SEGURETAT DE LA 
U.I.A.A. 

Del 28 al 30 d'abril propassat, 
es reuní a Barcelona la Comissió 
de Seguretat de la Unió 
Internacional d'Associacions 
Apiñes (UIAA). Pels membres 
catalans que formen part de la 
comissió, senyors Jordi Pons, 
soci del Centre, i Xavier Torra, 
ens fou demanat de celebrar les 
reunions de treball ais locáis del 
Centre, cosa que amb plena 
satisfaccio fou concedida. 

Les reunions, molt intenses i 
profitoses, tingueren Hoc a la 
Sala d'Actes. El dia de la 

inauguració, els representants 
deis diversos pai'sos assistents a 
la reunió foren obsequiats amb 
un aperitiu a la nostra sala de 
juntes. El president de la 
Comissió, senyor Martin Schori, 
obsequia al Centre amb un llibre 
i tingué paraules d'agraiment per 
la nostra hospitalitat. Aqüestes 
paraules foren respostes pel 
nostre president, senyor Sala, 
qui els digué que era el Centre el 
que els havia de donar grades, 
per haver volgut honorar-nos 
amb llur presencia. 

PRIMERA PUJADA 
AL PORT DE SALOU 

El passât 14 d'agost tingué 
Hoc, al port de Salou, aquesta 
trabada entre catalans 
(especialment de la Valí d'Àneu) 
i occitans, organitzada pels 
CAOC (Centre d'Agermanament 
Catalano-Occità) de Barcelona i 
Foix, amb el suport del Conseil 
Comarcal del Pallars Sobirà i 
deis Ajuntaments i del Conseil 
Cultural de les valls d'Àneu. 

Ultra afermar els llacos 
d'amistat entre catalans i 
occitans, la trabada tenia la 
finalitat de revifar el projecte de 
túnel entre el Pallars i TArieja, 
que tant afavoriria les relacions 
entre les dues vessants del 
Pirineu, avui separades per Taita 
carenada. 

QUI HO FA MÉS 
DE PRESSA? 

Les despulles de De Saussure 
i Ruskin deuen haver-se 
remogut, una vegada mes, dins 
les respectives tombes. El Mont 
Blanc, immensa pista 
d'atletisme! Durant el passât 
estiu, el Mont Blanc ha estât 
pujat i baixat en un temps rècord. 
El 26 de juliol, Laurent Suragghe 
feia el recorregut 
Chamonix-Mont Blanc-Chamonix 
en 6 hores 15 minuts; però, pocs 
dies després, Jacques Berlie, 
Testablia en 5 hores 37 minuts. 

Sensé comentaris! 

J.M.S.A. 

2n GRAN PREMI 
INTERNACIONAL 
D'ESCALADA ESPORTIVA 

Montblanc-La Riba 
(8-11 setembre 1988) 

Classificació: 
GENER FINAL (HOMES). 
Dificultat 
1. Jim Karn (EUA). 

2. Jason Stern (EUA). 
3. Ron Kauk (EUA). 
4. (3 exa.) Robert Cortijo 

(Franca). 
5. Marc Le Ménestrel (Franca). 
6. Caries Brasco (Espanya). 
7. (6 exa.) Ben Masterson 

(Gran Bretanya). 
8. Eric Demay (Franca). 
9. (8 exa.) Pascal Faudou 

(Franca). 
10 (8 exa.) Txavo Vales 

(Espanya). 
11. Salvador González (Esp.). 
12. Txema Gómez (Espanya). 
13. Fco. J. Orive Cubas 

(Espanya). 
14. Krystof Kucharzyk (Polonia). 
15. David Tarrago (Espanya). 

GENERAL FINAL (DONES). 
Dificultat 
1. (exa.) Montserrat Pascual 

(Espanya). 
2. (exa.) Natalie Richer 

(Espanya). 
3. Nanette Raybaud (Franca). 
4. Anna Ibáñez (Espanya). 
5. Veronick Planchin (Franca). 
6. Pascale Noël (Luxembourg). 
7. Catherine Gloesner 

(Belgique). 
8. Françoise Lepron (Franca). 
9. Salomé Von Greyezer 

(Suïssa). 
10. Jolánta Siwiec (Polònia). 
11. Jwona Gronkiewicz-Marcisz 

(Polonia). 
12. Renée Guerin (Franca). 
13. Vivianne Cuq (Xile). 
14. M. Begoña Rubio (Espanya). 
15. Monique Dalmassio (Franca). 

PROVA DE VELOCITAT 
(Homes) 
1. Carles Brasco (Franca). 
2. Txema Gómez (Espanya). 
3. Tomsa Suter (Süíssa). 
4. Jordi Sáez de Pablo 

(Espanya). 
5. Jim Karn (EUA). 
6. Richard Valls (Espanya). 
7. Alex Martínez (Espanya). 
8. Christian Griffith (EUA). 
9. Josep Besora Garassa 

(Espanya). 
10. Eugène Berger (Luxemburg). 
11. Eric Demay (Franca). 
12. S. González (Espanya). 
13. Thomas Stallinger (RFA). 
14. Anthony Yaniro (EUA). 

PROVA DE VELOCITAT 
(Dones) 
1. Natalie Richer (Franca). 
2. Pascae Noel (Luxemburg). 
3. Jwona Gronkiewicz-Marcisz 

(Polònia). 
4. Jolanta Siwiec (Polònia). 
5. Veronick Planchin (Franca). 
6. Anna Ibáñez (Espanya). 
7. Monterrat Pascual 

(Espanya). 
8. Catherine Gloesner 

(Bèlgica). 
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50è ANIVERSARI DE LA 
MORT DE JEAN ARLAUD 

El passât 24 de jullol es 
compiler) els 50 anys de la 
tràgica mort del Dr. Joan Arlaud, 
estimbat al cim dels Gourgs 
Blancs. 

Els seus amies francesos, 
fidels a una estreta amistat, no 
han deixat d'honorar la seva 
memòria any rera any. Però, 
aquest any, amb motiu del 
cinquentenari, han volgut donar 
un major relleu a l'aniversari. Per 
això, es programà una Missa al 
cim dels Gourgs Blancs (per als 
mes actius i en condicions de 
pujar-hi) i uns altres actes, també 
amb celebració de Missa i 
descobriment d'una lapida, al 
cementiri de Gavarnia (per als 
qui, d'edat major, no podien 
assolir els mes alts cims). 

Els dos actes se celebraren 
simultàniament, i hi foren invitats 
els molts simpatitzants de l'obra 
del Dr. Arlaud: el celebre G. de J. 
(Groupe des Jeunes), que també 
hi ha a la vertent sur dels 
Pirineus. 

El Centre hi fou especialment 
invitât, i un petit grup format pel 
président, Josep M. Sala, el 
vice-président Josep Abril i 
esposa, la nostra bibliotecaria 
Carme Jane, el président de la 
Secció de Muntanya, Ernest 
Gutiérrez, i el de la Comissió de 
Refugis, Andreu Rafa, volgueren 
estar présents al cim dels 
Gourgs Blancs. 

Amb un dia rûfol i emboirat, 
sortiren del nou refugi d'Estós i 
es trobaren amb els francesos, 
els quais, degut al temps 
insegur, decidiren celebrar 
l'Eucaristia al coli dels Gourgs 
Blancs. 

Un acte recordatori tingué Hoc, 
però, al cim dels Gourgs Blancs, 
i, alli, els nostres représentants 
pogueren saludar Xavier 
Basséras, président de la Secció 
dels Pirineus Centrais (Toulouse) 
del Club Alpi Francès (un antlc 
amie nostre) i altres 
muntanyencs francesos, entre 
ells Chantal d'Espouy, filla del 
celebre Raymond d'Espouy, mort 
també d'accident de muntanya 
ara fa més de trenta anys. 
Després d'emotius comiats, els 
francesos baixaren cap a Luchon 
(on aquella tarda tenia Hoc una 
cerimònia commemorativa) i els 
catalans tornaven cap a Estós, 
carni de Barcelona. 

Als actes de Gavarnia amb la 
plana major dels antics G. de J., 
en representació del Centre hi 
assisti el nostre consoci senyor 
Joan Buyse, qui hi fou molt ben 
rebut i atès. La Federación 
Espanola de Montahismo volgué, 

en prova d'amistat 
franco-espanyola, ser présent a 
la commemoració, i fou el mateix 
président de la F.E.M., senyor 
Fernando Muñoz, qui hi assisti. 

J.M.S.A. 

NECROLÓGICA 

EL DOCTOR BENET 
OLIVER RODÉS 

La passada primavera morí el 
Dr. Benêt Oliver Rodés, soci del 
Centre des de l'any 1924. Al 
marge de la seva brillant vida 
professional, destaca la seva 
constant dedicado a la 
muntanya i el seu amor al 
Centre, que contagia als seus 
familiars, corn ho testimonia el 
représentant de la quarta 
generado dels Oliver, soci també 
de la nostra entitat. 

El Dr. Oliver figura ja com un 
dels primers entusiastes del 
Xalet de La Molina i de la tasca 
de refugis en el Pirineu. Assisti a 
la inaugurado del refugi de la 
Vall Ferrera, l'any 1935, quan els 
qui practicaven l'alta muntanya 
no eren tan nombrosos corn avui. 

Amb eis seus Companys havia 
recorregut tot el Pirineu i n'havia 
fet l'ascensió dels principáis 
cims. Alguna vegada, com eil 
mateix reconexia, d'una manera 
una mica imprudent, anant tot 
sol. Com l'any 1934, en qué féu 
un bivac al cim del Peguera. 

Coneixia també eis Alps, pero 
el camp de la seva predilecció 
eren eis Pirieus, dels que, ultra 
les zones més conegudes, volia 
conèixer les que eren 
desconegudes pels 
muntanyencs de 50 anys enrera. 
Aixó el porta, peí jullol del 1936, 
junt amb el doctor Broggi a fer 
l'ascensió del Cotlella, un cim 
totalment apartat i desconegut 
en aquelles dates, excursió 
inédita per als muntanyencs 
catalans d'aquella época. 

D'una Sensibilität extremada 
envers la natura, Ii dollen les 
ferides que el progrès infligía a la 
muntanya, molt sovint 
innecessàriament, encara que no 
deixava de reconèixer que, de 
vegades, eren necessàries i que 
(també ho deia amb un somriure 
de disculpa) les pistes de 
muntanya Ii permetien, ja gran, 
d'aeostar-se als cims que tan 
estimava. Descansi en pau el 
Dr. Oliver. 

J.M.S.A. 

BAGA, LA CAPITAL 
HISTÓRICA DE L'ALT 
BERGUEDÀ 

Editor: Ajuntament de Bagá. 
Autors: Un equip de 
col.laboradors. 

II.lustrât amb fotografies de 
color, blanc i negre, dibuixos, 
gravats, itineraris, mapes, etc. 
270 pagines de text (1988). 

BAGÁ 
La capital histórica d e l'Alt Berguedà 

La nostra Biblioteca s'ha vist 
afavorida amb el lllbre Saga. La 
capital histàrica de l'ait 
Berguedà, éditât per 
l'Ajuntament de la vila, i un equip 
i un Conseil de Redacciô. 

El llibre és d'aquells que son 
tan plaents; que omplen de 
forma encisadora unes dues 
hores Nargues de lectura de tôt 
allô que hom vol saber de Bagà i 
els seus entorns. Aquest llibre 
hauria de trobar-se a totes les 
Biblioteques publiques del nostre 
pais i en aquelles més modestes 
dels excursionistes estudiosos, 
àvids de saber quelcom de les 
terres berguedanes que visitem 
en el transcurs de les nostres 
excursions. En projectarun 
itinerari per aquelles terres, 
aquest llibre ens il.lustra i ens 
ajuda a confeccionar-lo amb 

totes les peculiahtats d'aquelles 
contrades. 

Els llibres de carácter local o 
comarcal ajuden a tenir una 
cultura de primera mà, generosa 
de détails, que ens fa falta per 
estimar encara més la nostra 
nadó. 

El llibre contenga amb una 
endrega del batlle de la vila, 
Josep Casais. Segons eli, ens 
posa al nostre abast una mostra 
de l'encís que la natura tan 
generosament ha posât a la Vali 
del Bastareny, I a la vila de Bagá 
com a capital histórica. 

Inclou una infinitat de 
fotografies, croquis, dibuixos, 
etc., que el fan agradable a la 
vista. I, una vegada llegit, hom 
comprova que la ¡I.lustrado, a 
més d'escaient, hi és 
necessària. El contingut és un 
compendi de treball d'equip que, 
com un calidoscopi, ens ofereix 
un ventali divers d'hlstòria, 
geografia, geologia, flora, fauna, 
recursos naturals, llegendes, 
tradlcions, costums, testes 
populars, belleses naturals, 
atractlus turistics, el patrimoni 
artistlc baganès, la vida cultural i 
humana i les entitats i servéis de 
la vila de Bagà. 

Un capítol a part ens mereix el 
llibre: Bagà com a centre 
d'excursions. Excursions 
pensades per esmerçar mig dia 
per les sèves rodalies, o per 
fer-hi passejades de 
circumval.lacio i excursions de 
Marga durada per l'alta 
muntanya. Son 37 pagines amb 
itineraris escolllts, documentais, 
amb horarls i distancies, 
exactament com una guia, amb 
l'al.licient de fer els trajectes de 
la mà dels baganesos 
excursionistes (de qui prou en 
coneixem la práctica, la 
competencia i la companyonia). 

Ens plau trabar en el llibre 
referèneies sobre els homes que 
han projectat cultura a la vila i 
arreu del país, com el nostre 
estimât excursionista que ens va 
deixar l'any 1970, el mestre 
Elisard Sala, amb qui tot el món 
excursionista es trabava 
¡dentiflcat. 

El llibre és amè, de gran 
utilitat i estem segurs que els 
veïns de Bagà i de l'Ait 
Berguedà han de sentlr-se 
cofois de tenir-lo a les Mars. 
Nosaltres, estem segurs que; 
com tota obra ben feta, I a més 
feta amb ¡Musió, com és el cas 
d'aquesta, ha de tenir una bona 
acollida. 

Ens congratulem de tenir-lo i 
podem avançar que sera molt 
consultât. Fellcitem la tasca dels 
col.laboradors i l'encert de 
l'Ajuntament a editar-lo. 
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LA CISTA AMB TÙMUL 
DE LACREU DE 
PRINCIPI, FITA DEL 
SEGLE X EN LA 
TOPONIMIA DE L'ALTA 
G A R R O T X A I L E S 
RESTES 
PRE-ROMÀNIQUES 
DE SANT JULIA 
DE RIBELLES 

Autors: J . Badia . B. Bofarull , 

E. C a r r e r a s i Miquel D. P ine ro , 

del Grup E m p o r d a n é s d e 

S a l v a g u a r d a i Es tud i d e 

l 'Arqui tec tura Rural i 

Trad ic iona l . G.E.S.E.A.R.T. 87 

p a g i n e s d e text , i l . lustrat a m b 

fo togra f íes i d i b u i x o s . 

F i g u e r e s , 1987. 

Un llibre que feia falta per tenir 

cone ixements de primera mà de 

les cis tes (o siguí, sarcòfags de 

pedra) que tením e s c a m p a d e s 

per cont rades del nostre país . 

Aquest treball e s concent ra a 

detallar la cista a m b túmul d e la 

Creu d e Principi, a Sant Julia de 

Ríbelles (Bassegoda) . 

Aques ts sépulcres megalítics, 

semblan ts ais dolmens , teñen 

una senya divisoria, 
documen tada en Nati tarda; o 

sigui, com a sinònim d e fita, é s a 

dir, de molió. 

El llibre va documentâ t per un 

seguit d e cites que avalen l'erudit 

treball d'ínvestigació. La 

pervivencía toponímica a l'Alta 

Garrotxa de les a rques , 

d o c u m e n t a d e s en escr íptures 

medievals, que venen a donar 

llum a la zona megalítica d e les 

cis tes ; particularment, d e la que 

el llibre s 'ocupa. 

Fínalment, el treball fa e s m e n t 

del valor arquítectónic d e 

l 'església d e Sant Julia de 

Ríbelles i de les s e v e s res tes 

pre-romàniques , així com t a m b é 

inclou una ex tensa relació 

bibliogràfica. 

Un llibre per a es tudiosos , 

portât a terme per uns 

excursionistes sens ib les a la 

historia megalítica del nostre 

poblé, i una descobe r t a per a 

tothom. 

L'EXCURSIONISME 
A TARREGA DINS 
L'EXCURSIONISME 
CÁTALA 

Autor: F r a n c e s e B e a t o i 

V i u c e n s . 

Edita: A g r u p a c i ó E x c u r s i o n i s t a 

d e l 'Urgell d e T à r r e g a , a m b el 

s u p o r t d e l 'Ajun tament . 90 

p a g i n e s d e tex t , i l . lus t ra t a m b 

fo togra f í e s , d i b u i x o s i g r a v a t s . 

P o r t a d a or ig ina l d e J o a n 

F r a n q u e s a ( T à r r e g a , 1988) . 

El nostre c o m p a n y F r a n c e s e 

Beato, arran d e t rabar a la nos t ra 

biblioteca un opusc le d e l'any 

1906 publicat pel Cen t re 

Excursionista d'Urgell i la 

Segar ra , o sigui el primer imprés 

d e caire excurs ionis ta d 'aquel la 

entitat (que reprodueix el llibre 

com un valuós manua l 

d 'excuslonisme en aquell t e m p s 

de gran interés i q u e d ' a q u e s t fet 

han p a s s â t 82 anys) , va p e n s a r 

d e preparar un llibre, c o s a q u e 

féu pacientment i s e n s e t reva; 

fins aconsegui r finalment l'edició 

que ja tenim a les m a n s , a 

l 'abast d e tots e ls excurs ion is tes 

del país q u e vulguin tenir 

cone ixements d e Unici d e 

l 'excursionisme a c a s a nost ra , i 

deis s e u s p r é c é d e n t s . 

No cal dir q u e e s t racta d 'un 

treball d e rece rca i, per tant, s'hí 

traben retalls histories d e la 

nostra entitat c o m a pionera i 

d'altres afins (com A.E. 

I lerdanesa; S.E. Els Bohemis , 

A.J.E. Avant, C E . C o m a r c a d e 

Bages , etc.). Una v e g a d a 

completa la relació d 'enti tats 

excurs ionsi tes fins a l'any 1910, 

el treball d e l'amie Bea to e s 

dedica a l 'excursionisme 

desenvolupa t a Tà r r ega d e s del 

1905 al 1986. Tota la t a s c a 

esportiva i les activitats d e c a d a 

una d e les entitats d ' a q u e s t a 

capital d e l 'esport d e la Terra 

Ferma hi son a s s e n y a l a d e s , c o m 

el Grup Excursionista d e 

l'Ateneu, la Secc ió Excursionis ta 

d e Palestra , el Grup 

Excursionista "O Ara o Mai", l'A. 

Esportiva Targarina, e tc . 

El llibre continua a m b les 

publicacions excurs ion is tes d e s 

d e l'any 1876 fins al 1924 , una 

bibliografía genera l , un apar ta t 

cronologie d e molt ínteres i un 

índex onomàst ic . 

Tot un llibre d e força utilitat i 

digne d e figurar a to tes les 

biblioteques en genera l , i 

particularment a les d 'ent i ta ts 

que e s ded iquen a l 'esport. 

Félicitent el consoci i amie 

Beato, i e n s agradr ía q u e a q u e s t 

treball l ' e spe ronés a fer-ne 

d'altres d e caire local, de l s q u a i s 

e s t em tan neces s i t a t s . 

M.M. 

CARTOGRAFIA 
PARC NACIONAL 
D'ORDESA I MONTE 
PERDIDO 

P A R Q U E N A C I O N A L 

O R D E S A 
MONTE PERDIDO - VIGNEMALE 

PINETA - AÑISCLO - BUJARUELO 
TORLA - BROTO - BIELSA - GAVARNIE 

PISTAS DE MONTAÑA 

GUIA c a r t o g r à f i c a 
NOTAS GEOGRÁFICAS Salvado. UobM 

TuRISMO-PIRENEISalO - X. , J CWI 
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ftÜií-rüll CUftùta 

Abans d e l'estiu, Editorial Alpina 

d u g u é a terme la reedició del 

m a p a d e la vali d 'Ordesa . És una 

obra actualitzada (l'edició anterior 

da ta del 1983) en la qual s 'ha 

amplíat el sector occidental; així, 

damunt el mapa , e s pot seguir la 

ruta d 'a tancament al Vinhamala 

(Pique Longue, 3.298 m.), d e s d e 

Bujaruelo a Cauterets . 

El gran sector muntanyós que 

compren aques t full cartografie 

reuneix diversos cires lacustres, 

repartits així: els círes de Carnata, 

Cotatuero, Góriz i S o a s o a la valí 

de l'Arazas; els cires d'Otal i 

d'Ordíso, a la vali d e l'Ara; i, pel 

vessan t nord, el gran ciré d e 

Gavarnia, i els d 'Es taubé i d e 

Tremouse . 

La Valí d e l'Arazas, junt a la valí 

d e Pineta (amb el ciré del mateix 

nom o d e Bielsa) i l'abrupta valí o 

canyó d'Añiscle. constitueixen la 

b a s e d e coronacíó del Mont Perdut 

(3.355 m.) q u e é s la veritable clau 

de volta del conjunt: s e c u n d a d a 

per un rosari de pies d e 3.000 m. 

El Sum d e Ramond o píe d Añisclo 

(3.254 m.), el Cilindre d e Marboré 

(3.228 m.), el mateix cim Marboré 

(3.248 m.), els címs de la 

C a s c a d a , el Tailón (3.146 m.), el 

Gabietú (3.031 m.) i el Case , 

t a m b é dit el Corral Ciego 

(3.006 m.). 

Al nord de Bielsa i propers a la 

divisòria, l'enigmàtic circ de Pinara, 

el d e Barrosa i el d e la Múnia 

completen el quadre d ' aques ta 

important zona del Pirineu Central. 

Quasi no caldria afegir-hi que , tant 

la gruta Casteret , sota la bretxa de 

Roland, com els llacs, avenes i 

saltants d'aigua detalláis al mapa , 

complementen un treball ben fet, 

endregat i, allò que é s molt 

d'agrair: posat al dia. 

D. ALOY 

D'ACI D'ALLA 
SANTA MARIA 
DE BESORA 

Amb motiu d e la Festa Major, 

aques ta vila va portar a terme una 

exemplar recuperació d e l'entom 

del seu enlairat castell (1.092 m.). 

Els matolls i les lianes s'havien 

apoderat d'aquella joia millenària 

que continua d e m p e u s malgrat 

l'embat dels temps. Avui, el 

panorama ha canviat i els veïns de 

Santa Maria d e Besora. sensitius 

al testimoni d e la història i del 

llastimòs estât d 'abandó en que e s 

trobava, l'han deixat net d e 

bardisses i malesa, i é s plaent d e 

veure-hi tanta neteja. Al castell s'hi 

pot ascendir en uns 20 minuts, per 

un caminet obagós , i d e s d'alli 

hom pot contemplar l'església a 

grateient, un edifici que han tingut 

l'encert d e fer-lo figurar a la 

portada del programa d'actes. El 

dibuix é s original d e Francese 

Carreras i Candi, realitzat l'any 

1892, quan va visitar-lo. 

D'aquest esdeveniment , ens ha 

semblant que n'haviem de donar 

noticia als nostres consocis, a m e s 

de felicitar els veïns que hi han fet 

la millora, particularment 

l'Ajuntament que hi féu la crida 

que tan bona resposta va obtenir. 

BANYOLES 

El Centre Excursionista d e 

Banyoles va emprendre, el dia 11 

de se tembre; el marcatge del carni 

del Pont d'en Valenti a Talaixà i al 

Puig de Sant Marc, ja que durant 

les darreres excursions fêtes en 

aques ta contrada d e l'Alta 

Garrotxa s'havien observât 

deficièneies en el marcatge 

existent. Els excursionistes hi 

tenen des d'ara la senyalització 

refeta: una millora que hem 

d'agrair al C.E.B. Gracies, amies! 

LLANÇÀ 

J a u m e Turró i Prim féu la 

travessia a peu del Mediterrani a 

l'Altàntic en 38 dies, i a ra ha 

exposât 355 fotografies del 

Pirineu, fêtes en el decurs del 

viatge, a l'Ajuntament d e Llançà. 

Un recorregut en solitari d e s del 

C a p de Creus fins al Cap Higuer, 

dormint a cel obert i en alguns 

refugis. vivint a m b pastors i 

completament submergit dins del 

cor d e la Natura i, tenint-la com 

una amiga mes . Les seves 

fotografies son el tornassol de 

l'estima que sent per a la 

naturalesa en general, I per a la 

muntanya en particular. 

M.M. 
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MUNTANYA desitja als seus 
lectors un felig Nadal 

i un bon any 1989 



XALETS I REFUGIS DE M UNTAN Y A DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA I DEL CLUB ALPIN FRANCAIS 

• 

L'acord de reciproci ta t en t re el Cen t re Excursionista de C a t a l u n y a i el C lub A lp in Français, con
t e m p l a l 'apl icació de les tar i fes de S O C I , per a to ts aque l ls m e m b r e s d 'una i a l t ra ent i ta t . 

Per a gaudir del preu de la tar i fa de Soci del C.A.F., cal presentar el C A R N E T v igent del Cent re , 
ais guardes dels xa le ts i refugis. D e m a n e u s e m p r e e ls t íque ts de pernoctac ió , ais guardes. 

X A L E T S - R E F U G I S , C A F 

REFUGI DE BAYSSELANCE (CAF de BORDEAUX). 
Alt. 2.650 m. Regio: Vignemale, Gavarnie. 70 llits. Oberi tot 
l'any. Gnardat des del printer de juliol firis a l'octubre. Oes de 
Gai/arnie (Barratge d'Ossoue) 3 h. 30 min. 

REFUGI DE HOLLE (CAF de LOURDES). Alt. 1.500 ni 
Regio: Gavarnie. Guardai i obert tot l'any a excepció del mes 
de novembre. 50 llits. Accés: per la carretera de Bujaruelo, 
3 km després de Gavarnie. 

REFUGI DEL SERRADETS (CAF de TARBES). Alt. 
2.580 m. Regio: Gavarnie, Brèche de Roland. 80 llits. Obert 
tot l'any, guardat del primer de juliol a l'octubre. Accés des del 
final de la carretera de Bujaruelo 1 h. 30 min. 

REFUGI DE TUQUEROUYE (CAF de BORDEAUX). Alt. 
2.666 m. Regio: Mont Perdut, Gavarnie. Obert tot l'any. En 
mal estat. Cai portar-se el material per dormir i fer-se el men-
jar. Accés: des del Barratge de les Gloriettes (poble de Gèdre, 
carretera a Gavarnie) 3 li 30 min. 

REFUGI DE CAMPANA (CAF de BAGNERES de Bl-
GORRE). Alt. 2.220 m. Regio: Reserva Naturai de Néuuvielle 
25 llits. Obert tot l'any. Guardat del juliol a l'octubre. Accés: 
des de la carretera de La Mongie 3 h. (el carni surf 3 km 
abans d'arribar a l'estació d'esqui). 

REFUGI DE POMBIE (CAF de PAU). Alt 2.031 m Re-
gid: Pic d'Ossau. 50 llits. Obert des del primer de juliol a fi
nals d'octubre i els caps de setmana des de Pasqua. A l'hl-
vern hi ha 18 llits disponibles. 

REFUGI D'ARREMOULIT (CAF de PAU). Alt 2.305 m 
Regio: Arriel, Pallas. 30 llits. Obert tôt l'any. Guardat des del 
primer de juliol al final d'octubre. Per a mes informa™ cal di
rige se al CAF de Pau, 5, rue René Fournets -64000 PAU. 

REFUGI DE LARRIBET (CAF de LOURDES). Alt 2.070 
m. Regiô: Balaitous, Frondellas. 15 llits. 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'ARRENS 2 h. 30 
min. 

REFUGI DE LES OULETTES (CAF de LOURDES). Alt 
2.150 m. Regid: Vignemale. 80 llits. 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
TRAIS). Alt. 2.232 m. Regid de Luchon. Tel. (61) 62 89 25. 
Obert sensé Guarda. 12 places. Iliieres i llar de foc. Accés 
amb automobil en direccio a l'Hospice de France just a la bi-
furcaciô de la carretera, 4 hores de cami. 

REFUGI DEL PORTILLON (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Alt. 2.570 m. Al llac d'Oô, regió d'Oô. Guarda: 
Mme. Dorche, tel. (59) 30 45 16 a Pau. Guardat del 1." de 
juliol al 15 de setembre, i alguns caps de setmana de prima
vera i tardor. 45 places estiu i hivern, estufes i lliteres. 
Accés amb automobil fins a les granges d'Astau. 3 hores de 
cami. 

REFUGI DEL MAUPAS (CAF, PIRINEUS CEN
TRÁIS). Alt. 2.450 m. Regió de Castillan de Larboust. Guar
da: Mr. Tristan Bane. Tel. (61) (62 89 25), tel. al Refugi 
(61) (79 16 07). Guardat del 1.« de juliol al 15 de setembre. 
25 places. Accés 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 I hivern Accés amb automobil. fins a les granges d'As
tau. 2 hores de cami. 

X A L E T S - R E F U G I S , C E N T R E 

XALET DE LA MOLINA 

Situació: 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 vali i la señalada que prove 
del cirri del Puigmal. 

Accés: Amb automòbil per la carretera N152, fins a la 
collada de Toses i d'aqiii per la carretera que porta a Alp. 
També s'hi pot arribar amb ferrocarril, linia de Barcelona a 
Puigcerdà. 

Excursions: El xalet. a Testar situat a la comarca de la 
Cerdanya, és una exel leni base d'excursions de tota mena 
com poden ser: la Vali de Nuria, les senes del Monteixo i 
Cadi, la Cerdanya francesa i a l'hivern és punt estratègic per 
la seva proximitat a totes les estacions d'esqui de la zona. 

Ais seus voltants, es troben abundants prats amb tota la 
flora alpina autoctona de la zona i frondosos boscos on a la 
tardor és fácil trobar bolets. Per a més informado consultar 
les guies del CENTRE, «PIRINEU ORIENTAL» i «CERDANYA». 

Servéis: Xalet obert tot l'any, 150 places amb habitacions 
de dos llits amb dutxa, habitacions amb lliteres, no cai 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 JULI SOLER I SANTALÓ 

Situació: Es troba al poble de Salardó, a la Vali d Aran, a 
1.268 m d'altitud. 

Accés: Amb automòbil per la carretera C-412 de Viella al 
pori de la Bonaigua. 

Excursions: El xalet és una excel leni 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 llits amb dutxa, habitacions amb lliteres. no cai 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 

Situació: 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. 

Accés: Amb automòbil per la carretera C-1313 , agafant 
el trene ali a l'aeroport de la Seu d'Urgell i continuant fins a 
Castellbó. D'aqui arranca una pista en bon estat 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 l'envolten aseen 
sions al Tossa de í'Orri i a la Vali de Santa Magdalena. Per a 
més informació consultar la guia del CENTRE, «PALLARS-ALT 
URGELL». 

Guarda: Josep Pratglnestós. 

XALET D'ULL DE TER 

Situació: Es troba en el cercle d'Ull de Ter a la cappalera 
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 informació consultar la guia del 
CENTRE «PIRINEU ORIENTAL». 

Servéis: Disposa de 75 places distribuidos en habitacions 
amb lliteres de vuit places, equipat amb flassades, cai portar 
sac de dormir, té installano 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 vali 
del riu Tor, a sota les Agulles de Travessany, a 2.220 m d'al-
cada i a 10 km del Balneari de Caldes de Boi. 

Accés: A peu des de la presa de l'estany de Cavallers, fins 
a la presa amb automòbil per la carretera d'E ri II la Vali al Bal
neari de Caldes de Bol. Des de la presa hi ha dues hores, pas-
sant per la pietà de riu Malo, llastres de la Morta fins al xa
let. 

Excursions: Als cims de Beciberri, Contraig, Punta Alta i 
molts d'altres. Per a més informació consulteu la guia del 
CENTRE, «PALLARS ARAN». 

Servéis: Dormitori general de 80 places, equipat amb flas
sades, cai portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanitari 
i dutxes Obert des del 23-6-84 al 30 de setembre. Resta de 
l'any possibilità! 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'alpada i a 25 km del poble de 
Benasc. 

Accés: A peu des del Pia d'Estan. Amb trenta minuts d'au-
tomòbil 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 informació consulteu la guia del 
CENTRE, «POSETS-MALADETA». 

Servéis: Disposa d'hahitacions amb lliteres i dormitori ge
neral. Cai 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'alpada, a 15 km d'Espot. 

Accés: Amb automòbil d'Espot a l'estany de Sant Maurici, 
i a peu per pista forestal (1 h. 30 ni.), 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. Cai portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanita
ris i dutxes. 

INAUGURACI!): 23-9-84. 

REFUGI JOSEP M." BLANC 

Situació: A l'Estany Tori de Peguera, a la vali del riu Pegue
ra, a 4 hores de cami del poble d'Espot i a 2.350 m d'alpada. 

Accés: A peu des del poble d'Espot o amb vehicle tot te
rreny per la pista forestal que suri de la carretera de Sant 
Maurici. 

Excursions: Ascensions ais cims de Peguera i Monastero 
Per a més informació consulteu la gula del CENTRE, «PA
LLARS-ARAN». 

Servéis: Dormitori general. Cai portar 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 automòbil per la pista que suri 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. 



esports 

u i x a n s 

Primeres marques en 
material per a la neu. 

E q u i p I n i c i a d o 

Esquís Rossignol, 
fixaccions Look, 

bastons Kerma, botes 
Caber, ¡ muntatge. 

23.9Q0 ptes. 

E q u i p E x p e r t E q u i p Muntanya 

Esquís Fischer, 
fixaccions Tyrolia, 

botes Caber, bastons i 
muntatge. 

36.500 ptes. 

Esquís Palé, fixaccions 
Silvretta, ganivetes i 

muntatge. 

33.500 ptes. 

E q u i p F o r t s 

Esquís, botes i pals 
Karhu, fixaccions 

Sa lomón i muntatge 

16.500 ptes. 

Tenim un bon estoc de Material de lloguer,botes, esquís pista i muntanya, surf -esquí i 
m o n o e s q u í . Feu les vostres reserves amb antelació. 
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Es una publicació de 
l'Equip de Recerques Espeleològiques 
del Centre Excursionista de Catalunya 

B U T L L E T A D E 

SUBSCRIPCIÓ 

La revista espeleològica 
de més tradició i de més 
difusió de Catalunya. 

Reflex de les activitats més 
destacades i de tots els 
aspectes de respeleologia. 
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La Comissió de Publications 
es complau a oferir-vos 
les darreres novetats. 

Adquiriu i divulgueu l'obra del CENTRE 

ERNEST COSTAI SAVOIA Viatges amb els 
pastors 
transhumants. 

Que n'es d'encisador fer 
uns viatges amb pastors i 
ramatsper les muntanyes, 
entre l'Essera i ei Segre! 
Hi trobareu de tôt, 
aventura, humanitat, ofici 
i ensenyances, amb una 
cloenda de 45 pagines, 
d'un inédit vocabulari dels 
pastors. 
Molt illustrât. 
(Premi literari del Centre.) 

RAMON PUIOL I ALSINA 

FLORS DE 
MUNTANYA 

Gnip rJ'Estudis DoUinfes Ramon ftijol i Ateta 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Flors de 
Muntanya. 

Cobra de divulgació de 
Flors de Muntanya, amb 
text i dibuixos den Ramon 
Pujol i Alsina, aparegué 
en aquesta revista 
MUNTANYA entre 1970 
i 1974. 
Ara ha estat aplegada en 
aquest voium, a la 
memoria del nostre 
enyorat amie. 

VIATGES 
AMB ELS PASTORS 
TRANSHUMANTS 

( .1 NI Kl I X( .1IKSK (NISIA111 f AIAII INYA 

IOSEP IGLÉSIES 

L E S C 1 U T A T S 

D E L M Ó N 

Les ciutats del 
món. 

S'ha éditât en facsímil 
l'obra de Josep Iglésies, 
apareguda el 1948. 
Humils llogarrets, enaltits 
per la seva inspirada prosa. 

I i VitiMV 

c Uomi i .11 '1 í Díaz 

G EOLO 

DEL MONTS 

DE LA VAL 

Guia geológica 
del Montsec i de la 
valí d'Áger. 

En la Geología es troba 
l'explicació duna bona 
part de les coses que 
condicionen un país. 
Aquest treball científico-
excursionista estudia un 
dels paratges geológics 
mes famosos, i hi descriu 
nou itineraris. 
Molt il-lustrat i amb un 
mapa geológic de la regió, 
a tot color. 
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