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Compte amb el parc nacional 
d'Aigüestortes i estany 

de Sant Maurici! 

Com ja saben eis nostres consocis i 

lectors, el Conseil Executiu de la Ge

neralität de Catalunya ha enviat al Par

lament, per a la seva aprovació. un 

projecte de Ilei pel quai es modifica 

l ' extensió - r e t a l l an t - l a - de la zona de 

protecció del pare nacional d 'Aigües 

tortes i estany de Sant Maurici , en una 

superficie de més de sis mil hectàrees, 

repartides per tot el seu pet imetre , però 

a m b una extensió superior a la Vali 

d 'Aran . 

Davant d 'aques t fet. greu per a la 

c o n s e r v a d o de la natura a Catalunya, 

moites persones i entitats excursionis-

tes i conservacionis tes han reaccionat i 

intenten evitar que aquest projecte tiri 

endavant . En aquest sentit, el Centre 

Excursionista de Catalunya, juntament 

a m b la Federació d 'Ent i ta ts Excursio-

nistes de Catalunya i Mountain Wil-

demess de Catalunya, dona tot el su

p o n a la proposta d ' ampl iac ió del pare 

elaborada per D E P A N A , proposta que 

ha estât presentada ais parlamentaris . 

La revista M U N T A N Y A ofereix. en les 

pagines centrais, tota la d o c u m e n t a d o 

d 'aques t afer que té a l 'abast. 

N o ens podem estar de fer algunes 

consideracions. molt mesurades . sobre 

aquesta quest ió. Cadaseli ja en traurà 

les seves pròpies conclusions . 

Excloure uns terrenys de la zona pe

rifèrica del pare significa deixar-los 

sense cap mena de protecció legai. Per 

exemple . dins d ' una zona qualificada 

com a zona perifèrica d 'un pare no es 

pot edificar. Si és fora. si. 

Molts dels terrenys, sobretot del 

sector nord, d 'un gran valor naturai , 

que ara volen desprotegir . van ser 

comprate per I C O N A per a fer una am-

pliació de la zona de pare nacional es-

tricte. Si aquesta ampl iac ió no es fa, si

no que es retai la la zona perifèrica ac-

tual. aquells diners pùblics - d e tots els 

con t r ibuen t s - es perdran. 

Els terrenys afectats per aquest afer 

són declarats SPA (Special Protection 

Area) per la Comuni ta t Econòmica Eu

ropea, a causa del seu valor naturai re-

conegut internacionalment . Si hi ha 

una alteració dels hàbitats naturate, la 

Comiss ió de les Comuni ta t s Europees 

pot aplicar expedients sancionadors a 

Catalunya. 

L'esquf alpi no pot ser considerai 
una activitat t radicional . com el pastu-

ratge o el conreu dels prats de dal). Si 

es considerés aixi, es podrien ins ta l la r 

dintre de la zona perifèrica les esta-

cions d'esquf que convinguessin. Ur-

banització i natura són incompatibles. 

No pot ser que es tendeixi a protegir 

només zones petites, isolades, perdu-

des al cim de les muntanyes . Sovint 

aquesta politica serveix per a legitimar 

la destrucció d 'al tres indrets, com són 

planes i valls. molt valuosos des del 

punt de vista biologie i paisatgfstic, pe

rò intéressants també especulat ivament 

parlant. Els c ims del Bassiero, per 

exemple . no són fàcilment urbanitza-

bles; la vali de Ruda i els banys de 

Tredòs , si. 

La gestió del territori i de la natura 

ha de ser respectuosa amb Tentoni na

turai, entès com un capital que cal 

mantenir i fer créixer. que és suscepti

ble de ser explotat i de generar riquesa. 

Es des d 'aques t punt de vista que de-

m a n e m al nostre govern que no porti 

endavant la reducció de la zona perifè

rica del pare nacional d 'Aigiiestortes i 

estany de Sant Maurici i que es faci se

va la proposta que ha élaborât DEPA

N A , a la quai el Centre dona tot el su-

port. perquè entenem que, per a Cata

lunya. ampliar un parc és infinitament 

millor que no pas reduir-lo. 

1 3 4 MUNTANYA 



Diseurs de la Festa 
deSantJordi 1990 

Josep M. Sala i Albareda 

Han caigut dotze fulls del calendari 

i ha tornat el cavaller Sant Jordi , l 'o lor 

de les roses i l 'encanteri deis llibres. I 

ens t robem reunits de nou per celebrar 

la nostra festa, la festa del Centre Ex

cursionista de Catalunya, el Club Alpi 

Cátala. 
Una circumstància semblant a la 

d 'a ra fa dos anys, ens pr iva de ser al 

Saló de Cent, de la nostra casa de la 

ciutat. Llavors era la presencia del Rei 

en els actes inauguráis del Mi l l ena r i 

de Catalunya i avui és la visita del seu 

fili, el pr íncep Felip, a Catalunya. La 

incertesa de poder disposar del Saló de 

Cent, malgrat la bona disposició de 

sempre per part de l 'Ajuntament , ens 

ha obligat a canviar de mare . 

Podeu preguntar-vos per qué, igual 

que ara fa dos anys, no ho celebrem al 

nostre local, al costat de les columnes 

romanes del temple d 'Augus t . I us diré 

per què. Una circumstància felic fa que 

aquest any s 'apleguin prop del cente

nar de medall is tes, i, evidentment , la 

nostra casa hauria resultai petita, sense 

poder acollir tots els qui desitgen parti

cipar en la festa. El C o l l e g i d 'Arqui -

tectes ens ha cedit la seva sala, que, si 

no té la solemnitat del Saló de Cent, ni 

la tradició més humil de la nostra sala 

d 'ac tes , sí que té l 'honor de servir una 

comunita t de professionals que sempre 

ha estat propera al Centre, no tan sois 

en una proximitat física, sino que tam

bé, diria j o , en una proximitat d ' ideals 

i d 'afeccions . N o cal sino recordar la 

secció d 'arqui tectura , en altre temps 

existent, que tants servéis de suplencia 

féu, quan l ' ensenyament no era el que 

és ara. 

Deia que fa dos anys s ' iniciaven els 

actes del Mi l l ena r i de Catalunya. I el 

Centre no podia, ni volia, deixar de ce

lebrar, encara que fos en petita escala, 

aquesta c i rcumstància histórica. 

Recordareu les conferencies que tin-

gueren lloc en el nostre local, i voldria 

afegir-hi ara que, per tancar d ignament 

les commemorac ions , organi tzàrem 

una caminada al llarg de la via romana 

que creuava la Cerdanya. Caminada 

feta a m b la inest imable co l l abo rac ió 

de l 'Institut d 'Es tudis Ceretans i que, 

per a recalcar la catalanitat d ' unes ter

res avui partides per una frontera artifi

cial, t ingué la part icipació d 'erudi ts 

cerdans que ens n 'expl icaren la histo

ria. Perqué com diuen molt encertada-

ment els cerdans de bé , de Cerdanya, 

només n 'h i ha una, i per a ells és cata

lana, malgrat la frontera. Tot a ixò, val 

la pena recordar-ho. perqué son petites 

coses que ajuden a estrényer l l igams i 

a superar diferencies tot caminant de 

costat . 

I, t ambé , per recordar que venim de 

lluny, recuperàvem i c o l l o c à v e m en 

un lloc digne, la lapida funerària del 

comte Guifré Borrell , segon comte de 

Barcelona. La venerable església de 

Sant Pau del C a m p veié l ' emot iva ceri

mònia a m b qué cloi'em els actes del 

Mi l l ena r i . Un petit gra de sorra en la 

recuperació d 'un record historie i en la 

conservac ió física d 'un testimoni de la 

nostra més antiga ascendencia. A m b 

això cont inuàvem també la tradició del 

Centre , ardit defensor del nostre patri

moni arquitectònic. Que en parlin, si 

no , les pedrés del monest i r de Ripoll , 

les de les Drassanes barcelonines i tan-

tes altres. 

Un país es fa de mica en mica i es 

conserva també amb la tasca C o n s t a n t , 

petita si convé , però ben feta. A voltes 

és més fàcil fer una heroi'citat, que la 

feina feixuga, però digna, del dia a dia. 

Cree que al Centre seguim el carni de 

la feina humil , però C o n s t a n t . Sense de

tá l l en la . I això tant en el pia de les ac-

tivitats socials, culturáis i esportives, 

com en les de fer sentir la nostra veu 

en els àmbits internacionals. 

Després d ' una pacient tasca de pre-

paració, feta al llarg de moltes trobades 

i expl icacions, la tardor passada acon-

seguírem ser readmesos al si de la 

UIAA, el màx im organisme de la mun-

tanya, a escala internacional. 

I podem preguntar-nos qué en 

traiem, de formar part d 'aquest orga

nisme. Si volguéssim trompetejar que 

som eis millors i que d 'a l t res ens teñen 

malvolenca , ben poca cosa en podr íem 

esperar. Però si la nostra presencia és 

discreta, i el nostre treball, si se 'ns de

mana , és efica?, ajudarem a fer conèi-

xer la realitat del nostre país, que no 

voi altra cosa que ser un més , a m b la 

seva Personalität propia, en aquest nou 

món que pas a pas es va dibuixant. 

Cree que això també és treballar per 

Catalunya. 

C o m també és treballar pel nostre 

país portar la nostra senyera a un deis 

c ims més alts de la terra. Era a m b 

emoció que rebíem la noticia que l ' ex-

pedició femenina al Cho Oyu havia fet 

cim. Emoc ió doble, perqué les prota-

gonistes , Monica Verge i Magda Nos , 

son consòcies nostres. I és a m b elles 

que vull resumir la intensa tasca espor

tiva reali tzada, tant en un àmbit oficial, 

com particular, pels socis del Centre. 

L ' any envolat ens portava totes 

aqüestes bones noves, però també, dis-

sor tadament , ens prenia amics i C o m 

panys entranyables . Siguin les figures 

d 'Alber t Oliveras i d 'Al fons Segalàs 

eis s ímbols de tots aquells qui ens han 

deixat i que ara reposen en pau. 

Caldrà, però, retornar al motiu prin

cipal pel qual som aquí, reunits. És 
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l 'entrega de les insfgnies d 'o r i piata a 

tots aquells que des de fa cinquanta o 

bé vint-i-cinc anys són fidels al Centre 

i que fan possible , ells i tots aquells qui 

segueixen el seu exemple , que el Cen

tre sigui el que és, i que sigui una reali-

tat aquesta obra co l l ec t iva . 

Fa goig veure aquest any les nom-

bfoses insfgnies que hem d 'ent regar . 

tant en la categoria d 'o r com en la de 

piata. Que aixf pugui ser durant molts 

anys. i a ixò sera signe que la nostra en-

titat creix i viu activa i amatent , adap-

tant-se a les necessitats del nostre pafs 

i del nostre temps. 

Als destinataris d 'aques tes meda-

lles, les meves més sinceres gràcies, i, 

en dir meves, crec expressar el senti-

ment general del Centre per la vostra 

fidelitat. Per molts anys. 

I a tots, senyores, senyors, amics 

tots, gràcies, moltes gràcies per la vos

tra companyia . 

Dibuix allegorìe de Sant Jordi i eldrac, 

originai d'Antoni Batllori Jofre, que 

illustrava el programa de la festa. 
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Pic Morto i pic 
de Subenuix 

Aquesta vegada no vull ter un arti

cle , s ino més que res una fitxa tècnica, 

perqué el pic Mor to és més difícil del 

que pot semblar a s imple vista, però 

sabent-ne els passos clau esdevé fàcil, 

i es pot completar perfectament a m b 

l 'ascensió al pic superior de Subenuix. 

Tots dos són c ims de més de 2.900 

metres - e l Morto , de 2.901 i el Sube

nuix, de 2 . 9 4 2 - situats a la divisòria de 

les valls de Sant Maurici i de Cabdella . 

Si ens situem més concretament a la 

petita vali de Subenuix. tributària de la 

de Sant Maurici , aquests dos c ims són 

els puntáis que tanquen la vali, sepa

ráis per un doble coli , a m b la cota 

2.892 al beli mig. 

Per a travessar la vali de Subenuix 

hi ha. bàsicament , dos camins . L 'un 

per la dieta del torrent (E), i l 'altre per 

l 'esquerra (W). 

El pr imer surt just al costat mateix 

del torrent, quan el travessa el carni del 

Portarró. Després d 'una torta i m a n tin-

guda pujada, per un carni ben marcat . 

s 'arriba a un collet que dona pas a la 

vali de Subenuix. 

Des d 'aques t punt, un flanqueig 

llarg i complicat per la base de la Roca 

de l 'Estany (2.505 m) ens deixa situats 

a 2.300 m, aproximadament . per da-

munt dels es tanys, i sense haver-ne vist 

cap . En aquest indret, també hi arriba 

l 'altre itinerari. 

El segon itinerari és el que podríem 

anomenar «oficial», i per a trobar-lo 

cai seguir el carni del Portarró uns cine 

minuts més : allí un cartel! indicador 

Josep de Tera i Camins 

ens assenyala el seu inici. Aquest carni 

segueix el fons de la vali i, abans 

d 'a r r ibar a l 'estany de Subenuix, passa 

també al marge dret. 

Aquest estany queda enfonsat a la 

nostra dreta i, després de passar pels 

dos estanyets superiors, s 'uneix al pri

mer itinerari. 

Aquest punt d 'un ió , situât a uns 

2.300 m, és un indret clau. perquè de 

seguir el carni o no , depèn que ens tro-

bem submergi ts en una caòtica tartera 

o que anem seguint un corriol, el qual 

busca i troba sempre el pas per a estal-

viar la tartera. 

El rastre del corriol i les fites ens 

porteti decididament a l 'È de la vali, 

gairebé sota mateix de la carena que la 

separa de la vali de Monastero, és a 

dir, sota el cim Feixant de Monastero. 

És per aquest indret on el carni va bus-

cant tots els racons d 'herbei i, a la ve-

gada. es va apropant al peu de la gran 

graonada que sembla tancar la vali. 

Per a superar-la, el corriol també es 

decanta a l 'esquerra (E), car en aquest 

costat molt aviat hi ha un Horn herbós 

que permet estalviar novament la tarte

ra. 

Dalt de la graonada s 'entra a la co

ma final de la vali, encerclada a l 'È pel 

pie Morto , a l 'W pels pics de Sube

nuix, i al N per un doble coli. 

Aquest doble coli és més aviat tri

ple, i a ixò, cai explicar-ho una mica. 

El coli situat més a l 'È és el punt 

més baix. i permet assolir el pie Morto 

Via d'ascensió al pie Morto. Al fons, 

a ¡'esquerra, sobresurt l'inconfusible 

silueta deis Encantáis. Foto: J. de Tera. 
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o baixar ais estanys de la Muntanyeta . 

Morto i Cast ieso, a la vali de Cabdella . 

El que podríem anomenar coll central 

és l 'accés a la carena que permet pujar 

al pie superior de Subenuix. El situat 

més a la nostra dreta (W), és també el 

més alt, i és molt pràctic per a baixar 

ràpidament del Subenuix,. 

Per a assolir el coll orientai , podem 

pujar-hi pel fons de la coma o bé po

dem guanyar altura arrapats a la base 

del pie Morto , per a estalviar-nos l 'es-

micolada tartera. 

El vessant S d*aquest coli de 2.790 

metres , aproximadament , és molt pla

ner i herbat. 

Ac í cometica la pujada al pic Morto. 

Una cosa que va sorprendre 'm fou no 

veure-hi cap fita. El fet de no haver-

n 'h i cap vol dir c larament que l ' indret 

és molt poc freqüentat. 

Des del coll cal avancar uns vint 

metres pel vessant S, per a flanquejar 

el vertical sector d 'ares ta que cau da-

munt el coli. Després hi ha molts in-

drets per on es pot gr impar fins a 

l ' esmentada aresta. 

Una vegada assolida. podem care-

nejar fàcilment, tant pel mateix fil. 

com decantats al vessant N (vali de Su

benuix) . 

Lentament ens acostem a l ' amunte-

gament de roques que forma el cim. 

És millor passar de llarg pel c im. 

per a arribar a una bretxa que hi ha al 

NE del c im; des d 'a l l í una cornisa ens 

permet tornar-lo a flanquejar. també 

pel mateix vessant N. uns quants me

tres més amunt d 'on haviem passat 

abans. Aques ta cornisa ens deixa a una 

nova i petita bretxa. situada a l 'W del 

cim. 

Ara hem de passar al vessant S. on 

fàcilment assolirem el cim Morto, de 

2.901 m. A d una petita fita ens indica 

que . de tant en tant, algú hi deu pujar. 

Aquest itinerari descrit és el més fá

cil; però horn hi pot pujar també direc-

tament, si porta corda, o s implement 

fent una curta escalada. 

La jo rnada pot completar-se pujant 

al pic superior de Subenuix. 

Per a assolir-lo. haurem de tornar al 

coll orientai , baixar molt pocs metres 

pel vessant N i comencar un flanqueig 

per la base de la cota 2.892 per a asso

lir l 'anter iorment esmentat coli centrai 

de 2.820 m, aproximadament . 

La pujada final a aquest coll . és mi 

llor fer-la arrapats també a la base de 

l ' e smentada cota 2.892, car, si no. en

traren) en una tartera esmicolada i for-

§a vertical, en la qual farem un pas 

endavant i dos endarrera. 

Una vegada situats al coll . hem de 

carenejar. decantats al vessant S, per a 

flanquejar un petit bony i assolir a con

t i n u a d o el coll més occidental . D 'a l l í 

hem de guanyar la pujada final fins a 

l ' avantc im, indret on t robem l 'itinerari 

que puja del coll deis Gabatxos . 

Només caldrá seguir el corriol . que 

peí vessant W (valí deis Gabatxos) 

guanya els últ ims metres que ens sepa

ren del pie superior de Subenuix , de 

2.942 m. 

Per al descens , cal recordar que des 

del coll més occidental ens podem 

«llancar» pendent avall per la dreta i 

esmicolada tartera. 

H O R A R I S 

De Sant Maurici als estanys supe

riors de Subenuix: 1 h. 20 mn. 

Dels estanys al coll E: 1 h. 5 mn. 

Del coll E al pie Morto: 30 mn. 

Del pie Morto al pie de Subenuix: 

1 h. 10 mn. 

Total: 4 h. 5 mn. 

Excursió feta en solitari per l 'autor 

e l s d i e s 8 i 9 d e j u l i o l d e 1989. 
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Excursió al voltant 
del pic Llong 

(massís de Neuvilha) 

La insistència amb què els t rancesos 

proclamen tots ufanosos el pie Llong 

com el cim més alt de tot el Pirineu 

francès que no fa frontera, malgrat que 

en rigor no és cert, junt a m b una capti-

vadora foto de la penjada congesta de 

la paret nord d 'aques t pie tan tibat, i 

una antiga i curiosa ressenya, em van 

fer venir el desig de conèixer- lo. L ' e s -

tudi del mapa a casa i el descobr iment 

dels pics ve'i'ns va allargar l 'excursió 

inicialment plantejada i, al final, va 

sortir aquesta travessia, que tot i ser un 

pél llarga. per la seva diversitat esdevé 

completa i permet un dia rodo d 'a l ta 

tnuntanya. Tanmate ix , cadascù la pot 

escunjar o allargar segons les ganes de 

caminar que tingui. 

L 'excurs ió segueix el que podrfem 

anomenar circ de Cap de Llong, dins la 

reserva naturai del Neuvilha. Junt a m b 

el pare nacional del Pirineu. aquesta 

petita reserva acuii a lgunes de les mun-

tanyes més importants del Pirineu fran

cès i s 'hi poden fer excurs ions . 

travessies i escalades d 'un nivell mitjà 

forca interessants. Si a a ixò, hi afegim 

la facilitat d ' apropament per carretera 

per sobre dels dos mil metres i unes 

magm'fiques valls i uns estanys bellfs-

s ims. l 'obl igació de conèixer aquest 

pai's esdevé indefugible. 

Per a fer-ho cai creuar el tunel de 

Bielsa-Aranhoet i a Fabian agafar el 

trencall . perfectament asfaitat, que per 

una estreta i boscosa vali duu a Cap de 

Llong. A l 'altura de la presa d 'Oredon . 

la carretera es divideix: cap a la dreta 

Enric Faura 

puja ais plàcids estanys d 'Auber t i Au-

mar, punt de partida al Neuvi lha. Ra-

moung i les travessies cap a Barèges i 

Sant Lary, mentre que per l 'esquerra 

cont inua fins a Cap de Llong, especta

cular embassament construit l 'any 

1953 a m b capacitat per a setanta mi -

lions de metres ctibics d 'a igua . 

Dins l ' àmbi t de la reserva hi ha un 

pareil de zones del imitades per a fer el 

que els francesos anomenen bivouac, 

que no és més que autoritzar el fet de 

plantar petites tendes només a les nits. 

A més a mes hi ha un pareil de refugis. 

a l 'estany d 'Oredon i al d 'Auber t . 

oberts durant la temporada est iuenca. 

Algunes cabanes també ens podran a i : 

xoplugar en més o menys bones condi-

cions. 

Per a començar l 'excursió haurem 

de deixar el cotxe a 2.175 m. al costat 

d 'unes edificacions per a la venda de 

begudes i records. L'inici de la cami-

nada és potser el tram menys intéres

sant, perquè s 'ha de creuar l ' embassa-

ment i això sempre és pesât, però 

aquest petit inconvenient queda com

pensât per la sobtada grandiositat de la 

contrada, que , de la dolcesa de prats i 

boscos travessats fins ara, passa a l ' as-

pror i l 'austeritat granit iques. 

A l 'estiu, cal fer les primeres passes 

per un carni ben marcat que segueix la 

riba meridional , guanyant altura per a 

superar una petita graonada i tornant a 

perdre-la al final, sense arribar a la cua 

de l ' embassament . 

A m b neu, trobarem el millor pas al 

nivell de l 'a igua o pel mig del gel, si 

les condic ions ho permeten. Creuar 

l ' embassament ens exigirà una horeta 

justa. 

Al tons , el superb triangle granitic 

del Neuvilha, els Très Consel lers i el 

Turon ens insinua les sèves aèries cres-

tes i penjades arestes, rosades per les 

Les arestes deis Tres Consellers, 

al massís de Neuvilha. 

Foto: J. M. Sala. 
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primeres clarors del dia, a m b una visió 

capt ivadorament dura. 

L 'ares ta sud-est del Neuvilha i l 'est 

deis Tres Consel lers s 'han fet populars 

per les sèves belles escalades de difi-

cultat mitjana en un grandies marc 

d 'a l ta muntanya . El fácil Turon s 'ha 

d 'acontentar a m b l ' h o n o r d e ser el pri

mer tres mil de tot el Pirineu fet amb 

esquís , segons diuen els cronistes. 

Seguint el carni que comença a 

allunyar-se de les aiguës, enfilarem 

una vali ben marcada en direcció sud, 

on cal travessar el torrent i superar un 

pareil de relleus del terreny per a arri

bar a un petit estanyol (2.590 m) (2 h.). 

A partir d 'aques t punt, val mes no se

guir el curs natural del terreny, que 

mena al port de Cap de Llong, sino ti

rar cap al sud-oest (dreta) per a gua-

nyar entre blocs el llom que baixa del 

Maubic . Per sota s 'estén la gelerà del 

Pays Baché i enfront la marcada canal 

que s'enfila vers el pic Llong. 

Abans d 'anar-h i , val la pena arribar

se en pocs minuts al pic Maubic , relleu 

sensé cap t ranscendencia a 3.058 m, 

des d 'on podretn donar un cop d'ull a 

la vigorosa paret nord del pic Llong. 

Cap a aquest cim neix una envitri-

collada aresta, a m b un pareil de gen

darmes notables, però per a anar-hi és 

molt mes senzill passar per la gèlera i 

enllaçar amb la via normal . Habitual-

ment . g rampons i piolet hi son neces-

saris tot l ' any, sobretot en la part supe

rior, on la gèlera es redreça. A final de 

temporada superar la rimata que s 'obre 

sota la canal pot arribar a ser délicat i 

empipador . Si la xemeneia resta neta 

de neu, presenta una franca gr impada 

de segon fins a una petita bretxa, a 

3.009 m. 

Des d 'aqui es pot seguir l 'aresta SSE 

que s 'aixeca a la nostra dreta amb una 

grimpada espectacular, però no gaire di

fícil, encara que la via normal, amb ras

tres de carni i algunes fîtes, segueix una 

marcada canal en el centre de la cara 

sud. Després d 'un curt flanqueig horit-

zontal des de la bretxa, cal pujar per 

aquesta canal i sortir a l 'aresta. Llavors 

uns pocs mètres de cresta ens conduirai! 

al petit cim (3.192 m) . (4 h.). 

Ins ta l la i s entre els blocs, és el mo

ment de gaudir de t ingudament del no

table panorama d 'aques t esplèndid 

mirador. Cap al nord, la paret eau a 

plom fins a la feréstega raconada de 

l 'estany Tourrat . A l 'oest s 'al larga la 

cresta per la Dent d 'Es t ibère Male, Bu-

garret i Crabounouse , objecte d 'una al

tra excursió. Cap al nord-est , superant 

el Turon, els Tres Consel lers i el Neu

vilha, s 'a ixeca el sempre espectacular 

Migdia de Bigorra. En direcció contrà

ria i ben propers , resten tots els pics de 

la Múnia i el grandiós circ de Tromosa . 

Al darrera s 'a ixeca la ininterrompuda 

aresta que , des de les Tres Sórores, 

s 'estén fins ais Gabie tús , només tren-

cada per la nítida bretxa de Rotila. 

Clou el panorama la gelerà oriental del 

Vinhamala , encara que sembla que el 

Balaitós vulgui treure el ñas per darre

ra. Després d ' una bona ganyipada, ini-

ciem el descens fins a la bretxa pel 

mateix Hoc. Aqu í s 'ofereix una alterna

tiva per a anar en direcció al C a m p -

bieil. Es pot seguir tota la cresta cap al 

coli de Cap de Llong, passant pel pie 

Badet (3.135 m) i Maou (3.074 m) , o 

bé descendir per la canal i creuar la ge-

lera en direcció sud cap al Campbiei l 

directament . 

Totes dues rutes son factibles i 

l'eleccio depén de les ganes de fer 

c ims que es t inguin. Encara que la 

cresta pels c ims sembli entret inguda. 

malgrat una certa gr impada. és una tra-

vessia senzilla i ràpida. El descens per 

la canal i la progressió per la gelerà 

tampoc no presenten cap dificultat es

pecial, només cal parar atenció a la 

possible rimaia. 

A n e m per on anem, sempre t indrem 

davant nostre la majestuosa silueta de 

l ' ampie Campbiei l (3.173 m) , munta

nya pacífica i rogenca, recoberta d ' una 

finissima tartera. A m b uns vessants 

molt oberts per aquesta banda, és un 

cim òpt im per a fer-lo a m b esquís i té 

unes pales excepcionalment esquia-

bles. 

El coli de Cap de Llong, anomenat 

en algún mapa Horqueta Badet, és un 

ampie port que comunica la valí de 

Campbie i l , que neix a Gédra . a m b el 

circ superior de Cap de Llong. L ' ex -

tensa tartera que s 'estén en totes direc-

cions dona una sensació de solitud i 

desolació notables . 

L 'ascens ió del Campbiei l és feixuga 

i s 'ha de buscar la mil lor ruta per la ca

rena, on s ' ins inua un corriol senyalitzat 

a m b pintura. 

Alguns sostenen que el Campbie i l 

té dos c ims diferenciáis , pero la veri-

tat és que la peti ta esp lanada que fa 

de c im acull dos promontor i s poc di

ferenciáis . La punta nord és la mes al

ta i abrupta . 

La visió és tan espléndida com la 

del pie Llong, pero a m b l'afegit d 'unes 

perspectives excepcionals sobre les 

pistes d ' e squ í de Piau-Engaly. Des del 

c im, la paret sud cau en una t imba im-

pressionant fins a la valí de Badet i, 

una mica mes enlla, s 'alcen els lluents 

remuntadors i les edificacions radones 

de l 'estació d 'esquí . El vertiginós buit 

atrau la mirada amb insistencia i dona 

una impressió de profunditat i altitud 

realment curiosa. 

Molt propers , la Múnia i l 'altiu i 

oblidat Soum des Salettes es retallen 

perfectament, i, en direcció sud-oest, 

es desprén l 'aresta «Llentil la», ascen-

sió apreciada pels francesos i que, mal

grat la seva llarga a p r o x i m a d o , ha de 

ser interessant. Des del pie Llong hau-

rem trigat dues hores escasses. 

L 'Es ta ragne s 'a ixeca a l 'est i, se

guint la carena, s 'aconsegueix en 

menys d 'una hora. A l 'altura d 'unes 

lloses polides s 'ha de deixar la carena i 

perdre altura per a arribar a un collet 

flanquejant per la tartera. L 'Es taragne 

és un cim discret i poc important que 

clou per l 'est el circ avui recorregut. 

D ' a q u í fins al Hoc de sortida hi ha 

dues hores i es presenten dues opcions. 

Es pot retornar pel mateix Hoc de 

Lanada, baixant per una valleta lateral 

entre l 'Estaragne i el Campbiei l fins a 

l 'es tany del mat í i tornar a vorejar Cap 

de Llong, o bé baixar per la valí d 'Es -

taragne que ve a sortir entre Cap de 

Llong i Oredon. 

Ens decidim, per completar la tra-

vessia, per aquesta darrera opció i des 

del mateix pic ens llancem decidits al 

fons de la vail. La part superior és tar-

terosa i forca dreta, dividida per dos 

graons de roca que s 'han de desgrim-

par, i la part baixa és molt mes suau i 

t ranqui l l a . El descens per la tartera és 

rapidíssim i la desgr impada per la roca, 

fácil, si busquem el millor pas. Quan la 

valí finalment s 'ajeu, neix un riuet fer-

ruginós i per prats i algún matoll s 'arri-

ba a la carretera. Vint minuts de pujada 

ens retornaran al cotxe. 

A l 'hivern, l 'Estaragne es fa amb 
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esquís per aquesta valí. Es una ascen-
sió compromesa i exposada que exi-
geix bones quali tats . experiencia i unes 
condic ions opt imes d 'assen tament de 
la neu. perqué els pendents superiors, 
molt redrecats. provoquen sovint allaus 

importants . L 'excurs iô d 'avui possible
ment ens haurà deixat cansats . perô al-
hora ens n 'haurà suggerides moites 
altres per aquest magnifie massfs. No
mes caldrà buscar l 'oportunitat per a 
tornar-hi . 

El pic de i\ eu vil h a, fotograjiat des 
de les ribes de l'estany d'Aumar. 
Foto: J. M. Sala. 
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Els dogons, una etnia 
adaptada al seu entorn 

Mali és un dels països mes pobres 

del Sahel áfrica. Format artificialment 

entorn de l 'ex-colônia francesa del Su

dan, va assolir, el 1960, una indepen

dencia donada precipi tadament i ha 

acabat caient en una dictadura militar. 

Agrupa un autèntic mosaic d 'è tnies di

verses, com tuaregs, bambares , peuls . 

dogons. . . 

Al llarg del segle XX ha sofert tres 

importants episodis de fam: el 1917, 

quan encara era una colonia, el 1972 i 

el 1984. Tots tres foren deguts a greus 

catástrofes écologiques , responsables 

de grans mortal i tats . a les quals , curio-

sament , varen sobreviure els dogons . 

Aquest fet va despertar la nostra curio-

sitat vers una ètnia que poguérem co-

nèixer de prop arran d 'un viatge a 

Mal i . 

Actualment , els dogons es localitzen 

al sud del riu Niger, a la regió de Ban-

diagara, on hi ha uns espadats impres-

sionants, [afalaise, deguda a una típica 

falla geológica a m b enfonsament 

d 'una de les dues vorades . Son uns 

250.000, la majoria establerts a Mali , 

a m b unes desenes de milers al proper 

Burkina Faso (abans Alt Volta) . Sem

bla que hi arribaren després de creuar 

el Niger, a m b l 'ajuda deis bozos , uns 

pescadors a m b els quals conserven 

unes exce l l en t s relacions; segons la 

tradició, varen emigrar d ' uns territoris 

on gaudien de la protecció d 'un rei 

molt poderos , segurament fugint deis 

caçadors d ' esc laus arran de la desapa-

rició d 'a lgun reialme important. 

Els dogons es trabaren a m b els te-

lems, un poblé de caçadors i r eco l l ec -

Rafael Battestini 

tors ins ta l la ts als espadats de Bandia-

gara. A m b d o s pobles coexistiren pacf-

ficament, perô els conreus dels dogons 

anaren reduint els terrenys de caça i re-

c o l l e c c i o dels te lems, que, finalment, 

foren assimilats pels dogons . Hi ha la 

tradicio que tots els animals salvatges 

jun tament a m b els arbres, particular-

ment els baobabs i els fromagiers, per-

tanyen als te lems; les cases d 'aques ts 

serveixen de graners i de tombes als 

dogons . 

De pell molt fosca, amb un nas am

ple i aplanat, els dogons son molt paci

fies, encara que guardin una certa 

réserva envers els estrangers , als quals 

rares vegades permeten allotjar-se als 

seus pobles. Durant molt temps t ingue-

ren per enemics els peuls i els tuaregs, 

fet que va determinar el seu ail lament. 

protegits pels espadats . Són agricul-

tors, cultiven bàsicament mili , melca i 

cebes; coneixen la irrigació i preparen 

unes curioses boles de ceba triturada i 

farina de mili , que assequen al sol i 

conserven molt temps. 

Bons arquitectes. asseguren els seus 

edificis a m b una estructura interior for

mada per troncs sòlids, que aguanten 

un sostre de fang i branques , mentre 

les parets exteriors no en suporten el 

pes i són formades a m b peces de fang 

pastat a m b palla de mili i assecat al 

sol. Es tracta d'edificis forga esvelts, 

de planta quadrangular o circular, amb 

escasses obertures i coberts per una 

teulada de troncs recoberts per palla de 

melca, formant un graciós con sobre-

elevat al mig. Teñen graners elevats 

sobre la superficie de terra, amb un cu

rios pany de fusta (rehallada i un en-

ginyós sistema d 'ober tura , que varia 

d 'un pany a l 'altre, formant un autèntic 

candau a m b combinació . 

La seva religió és animista; cada és-

A litigues tombes dels telems a l'e spadai 

de fíandiagara. Foto: Rafael Battestini i 

Anna M. Farras. 
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ser i cada objecte té una ànima, un es

pe rà dépendent d 'un Déu unie, supe-

rior i creador de l 'univers , A m m a , que 

va combinar els quatre é léments : terra, 

aigua, aire i foc, per formar les estre-

lles, el Sol, la Lluna. Jupiter, Sirius i la 

Tetra , a m b plantes, animais i homes . 

Molt tolérants en matèria sexual, 

admeten les relacions pre-matr imonials 

i extramatr imonials . El matr imoni es 

pot fer per compromis entre els caps 

d ' ambdues fami'lies, compra de la nû-

via o mutu enteniment dels futurs con-

traents; es pot desfer, per iniciativa de 

qualsevol cònjuge i sensé cap t rauma 

important . Una dona casada ha de pas

sar a m b el seu marit la primera nit des

prés de sortir de la «casa de les 

règles»: com que la pol igamia és fré

quent, si passa la nit a m b un altre ho

me , aquest sera considérât com a pare 

del proper fili. 

Els dogons obeeixen un cap, el Ho-

gon, alhora dirigent politic, sacerdot 

animista, ju tge . notari i guaridor. Un 

Hogon pot haver estât escollit pel seu 

prestigi i els seus coneixements o'bé 

per motius d 'edat i d 'herèneia . Ha 

d ' ana r calçat, ja que la seva energia 

cremaria el terra que trepitja. N o pot 

fer esforços ni sortir deis limits del seu 

poblat. Per governar s 'assessora a m b el 

conseil dels ancians, que es reuneix en 

un cobert especial anomenat togu-na. 

La seva tecnologia és propera a la 

del nostre période Neolít ic; desconei-

xen l 'escriptura. i es limiten a repre-

sentacions de la serp, el xacal, el brau. 

el cocodri l , humanoides i una espècie 

d 'escaquer , a m b quadrats blancs i nè

gres , représentant camps sembrats i al-

tres de j a germinats en un s imbol isme 

de la mort i la resurrecció. T a m b é des-

coneixen l 'obtenció dels metalls , enca

ra que treballen els que han adquiri t . 

per compra o bescanvi . en forges rudi-

mentàr ies ais afores del poblat. Donen 

un gran relleu a la ceràmica, a m b un 

Tipiques cases dels dogons, d'adob 

i amb teulada cònica. 

Foto: Rafael Battesimi i 

Anna M. Farras. 

domini complet dels quatre é léments ; 

tanmateix, desconeixen el torn i pasten 

un llarg cordó de fang, amb el qual van 

modelant els seus récipients. 

L 'ar t té una finalitat sagrada, ja que 

es dirigeix a les divinitats, particular-

ment la dansa, en la qual els ballarins 

es cobreixen la cara amb mascares re

présentant els ancestres o altres éssers 

divinitzats, mentre els músics els 

acompanyen amb multitud d ' instru

ments . Entre els instruments musicals 

ressalten una especie de mar imba , el 

balaphon, un contrabaix, una guitarra, 

t am-tams i t imbáis fets a partir de car-
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Una togu-na. Hoc de reunió 

del conseil dels ancians. 

Foto: Rafael Battestini i 

Anna M. Farras. 

basses, campanes i cascavells de coure, 

i Hautes de fusta o de banya. 

La vida d 'un dogon és un llarg carni 

que s ' inicia a m b el naixement i passa a 

dépendre de la mare els trenta mesos 

que dura la lactancia; quan poden ca

minar, passen a dépendre del pare, en

cara que la mare s 'encarregarà d ' edu

car les noies. Fins als onze anys juguen 

a una sèrie de jocs similars ais nostres i 

ajuden els grans. A m b la pubertat ve

nen els rituals de c i rcumcisió , dels 

nois . i d ' incis ió del clitoris, de les 

noies. A partir d 'aques ta cer imònia han 

de treballar corn a adults . es prometen i 

viuen en comuni ta ts de nois o de noies. 

El prometatge es fa entre joves de dife-

rents pobles , aprofitant testes, com el 

Sigi, o combats entre lluitadors de dos 

poblats diferents. Genera lment . els filis 

continúen la mateixa feina dels pares, 

però els mes llestos poden èsser «ini

ciáis» en coneixements esotèrics . per 

un avi o un altre iniciat. 

El pais dogon no forma, ni va for

mar mai , un estât unitari, és una confe

d e r a d o de petites comuni ta ts . el po-

blat. regides per un Hogon assessorat 

pel consell dels ancians , tots ells ini-

ciats en coneixements superiors. Les 

oportunitats de trobada entre poblats 

son innombrables: dies de mercat . ce-

lebraciö de combats , a m b la tipica llui-

ta dogon, un cos a cos ben reglamentat , 

i les testes religiöses, als solsticis, par-

t icularment el d 'es t iu . i a m b el Sigi. 

que cada poblat celebra en un any dife-

rent, perö sempre a m b una periodicitat 

de seixanta anys, una generaciö huma-

na o una örbita de l ' acompanyant de 

S i r i u s . 

La societat dogon es elitista i pre-

senta moltes subdivisions, segons es 

tracti de families, unides entorn d 'un 

patriarca, que dirigeix la guinna o grup 

familiar, o be d 'a l t res grups, gremials o 

d 'edat i prestigi: hi ha agricultors, pas

tors, teixidors, sabaters, arquitectes, ce-

ramistes i ferrers, al costat d ' h o m e s i 

dones , veils i j oves , c i rcumcidats o in

fants, i. finalment, ressalten els qui han 

viscut un Sigi o els iniciats. 

Els iniciats son els qui han assolit 

coneixements superiors, t ranscendents 

i esoterics, que es t ransmeten de mes -

tre a deixeble. Sols un iniciat pot asso-

lir cärrecs directius. o exercir determi-

nats oficis. com ceramista , ferrer o ar-

quitecte. Els oficis religiosos tambe 

son dirigits per iniciats: el patriarca de 

la familia dirigeix YAmma-Serou. amb 

sacrificis al creador i simbolitzat per 

Taire: un delegat del Hogon, el Binou-

Serou, adrecat als totems del poblat i 

simbolitzat per l 'e lement aigua; el ma-

teix Hogon, el Lebé-Serou. destinat a 

fertilitzar la térra, el seu element sim-

bólic que, també, presideix la mort i la 

resurrecció; finalment. els iniciats en la 

«societat de les mascares» oficien el 

Dyongou-Serou, que presideix els fu

tierais i té una máxima esplendor en les 

cer imónies del Sigi, que cada seixanta 

anys c o m m e m o r a la resurrecció de 

l 'ancestre Dyongou; el seu element és 

el foc. 

L 'univers dels dogons és molt com-

plex i fou creat per A m m a . el propieta-

ri de totes les coses, que va emprar els 

quatre e lements : foc, aire, aigua i t ena , 

per a formar el Sol, la Lluna, Júpiter. 

Sírius i les altres estrelles, així com el 

nostre planeta i altres de similars. La 

Terra seria un enorme disc aplanat gi-

rant entorn d 'un eix me tá l l i c molt 

gruixut que . en amagar o no el Sol. de

termina la successió de dies i nits. Jú

piter i Sírius tindrien «acompanyants» , 

coneixement sorprenent, ja que l 'han 

adquirit sense cap instrument óptic (!), 

pero el mes curios és que des de fa 400 

anys asseguren que l ' acompanyant de 

Sírius dona una volta cada seixanta 

anys entorn de l 'astre: de fet es tracta 

d ' una enana blanca que no va ésser 

descoberta fins el 1850 i que tarda cin-

quanta anys a recorrer la seva órbita. 

Per crear els éssers vivents, A m m a 

es va acoblar amb la Terra; aquesta era 

bisexuada, ja que posseia una vagina-

formiguer i un penis-termitera, A m m a 

va seccionar el penis-clí toris abans de 

consumar l 'acoblament . Varen néixer 

els Nomino , mig serpents mig perso

nes , i també bisexuats com la Terra-

Mare. De la parella inicial dels 

Nomino deriven els éssers vivents, tots 

aparellats. menys Ogo , la guineu blan

ca, el mal igne xacal. Aquest va usurpar 

el Verb. la paraula d ' A m m a , font de 

poder i saviesa, també es va acoblar 

a m b la Mare-Terra i comete un incest 

que va atraure el mal , la mort i les re

gles femenines. La paraula d ' A m m a 

fou t ransmesa per revelació a la serp, 

Lebe, i als vuit ancestres: a mes a mes, 

Amina va donar una «segona paraula». 

el S i d - S o . limitat a Lebe i als iniciats. 

144 MUNTANYA 



que no ha estât usurpât per O g o el ma

ligne. El riu Niger és la representacio 

d 'un N o m m o , i els bozos , aliats dels 

dogons , en serien els pr imers fills. 

Les lleis de l 'univers son regides 

per uns numéros clau que també afec-

ten els éssers humans ; son 1*1: un déu, 

A m m a ; el 2: la parella inicial i la duali-

tat masculf/femenf: el 3: el sirnbol del 

sexe femenf; el 4: el simbol del sexe 

masculf, els quatre e lements i els qua

tre punts cardinals: el 5: els cine dits i 

els cine dies de la seva «setmana»; el 

6: els bessons femenins: el 7: el nom

bre perfecte, resultant de la unio 

d ' a m b d é s sexes 3 + 4; el 8: els bessons 

mascul ins , els vuit ancestres portant la 

revelaciô de la paraula d ' A m m a : el 10: 

dues mans , la base del seu sistema nu

meric: el 22: el nombre de les nostres 

articulations i de les espècies vivents; 

el 60: seixanta anys és el période de re-

voluciô de l ' acompanyant de Sîrius, in

terval entre dues festes del S i d . 

duració ideal d 'una vida humana i 

d ' una generació; el 80: descendencia 

deis ancestres, nombre total de les 

guinna mes importants: el 260: dos-

cents seixanta dies. durada d 'una ges

t a d o humana i temps que va tardar 

A m m a per a crear l 'Univers . 

Els éssers humans formem part de 

l 'univers i som un equilibri deis quatre 

e lements : el cor allotja el foc. els pul-

mons l 'aire, els ronyons l 'a igua i el 

ventre la terra, mentre l 'esperit a m b la 

paraula s 'al lotgen al cervell , el fetge 

determina els estats d ' àn im i el pan-

crees genera els somnis . 

La malaltia és deguda al desequil i -

bri deis nostres e lements per faltes co-

meses . possessió per esperits mal ignes 

o accio de factors naturals . La g u a r i d o 

es pot obtenir reequilibrant el eos a m b 

la seva ànima, per penitencies , dejunis 

o dieta i, segons el cas, recorrent a una 

farmacopea reequil ibradora o a conjurs 

que contrarestin els encanteris respon-

Conreus deis dogons, 

típicament quadriculats. 

Foto: Rafael Battestini i 

Anna M. Farras. 

sables. El diagnostic es pot fer per ex-

ploració directa del malalt , per a obser-

var-ne el desequil ibri , o bé escoltant la 

seva paraula, o bé per endevinació, in

terprétant els rastres d 'una serp o d 'un 

xacal. N o hi ha cap tractât escrit, ja que 

els coneixements es transmeten, de 

mestre a deixeble , per tradició oral; 

tanmateix, el 1988 es va iniciar una re-

copilació del conjunt de nocions en 

anàtomo-fisiologia, patogènesi , diag

nostic i farmacopea, al Centre de Mé

decine Tradit ionnelle des Dogon, a 

Bandiagara. 

La mort és el résultat de la disgrega-
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Altar fai lie a ¡'entrada d'un poblat. 

Foto: Rafael Battestini i 

Anna M. Farras. 

ciò dels e lements : l ' an ima es desprèn 

del cos i pot vagar durant uns sis m e -

sos. abans de trobar un altre cos on 

reencarnar-se o d 'assol i r la pau eterna. 

Per aquest mot iu uns funerals han de 

durar uns sis mesos . El difunt és afai-

tat, rentat i empastifat a m b mantega de 

karité. se l 'enrotl la en un sudari amb 

quadrats blancs i nègres, sfmbol de la 

resurrecció, va descalç . però se ' l pro-

veeix d 'un pareil de sabates i una car-

basseta a m b aigua i mei per al viatge. 

Hi ha ploraires. L 'en ter rament es fa re-

lat ivament aviat, al cap de très dies, 

sempre als espadats . Dins els ritus del 

Dyongou-Serou, hi ha cer imônies apa-

rentment festives, com la Dama, desti

nada a desorientar l ' an ima per a evitar 

que retorni al cadáver . 

Els dogons presenten, en general , un 

nivell de salut molt superior al de la 

resta de Mali i han resistit força bé les 

successives catástrofes écologiques. 

Tanmate ix , la seva mortalitat infantil 

és e levada i abunden les hernies umbi-

licals. per l l igadura defectuosa del cor-

dó . Hi ha força casos de goll, per la 

manca de iode secundaria a la llunya-

nia del mar: també abunden les conjun

tivitis i les plaies, ferides infectades 

passant a impet igen. 

Es probable que la resistencia de 

l 'étnia dogon enfront de les tres catás

trofes successives sigui deguda al seu 

respecte per l 'entorn: no arrenquen els 

arbres, propietat deis te lems, teñen uns 

sistemes d ' i r r i g a d o rudimentaris . pero 

suficients. no permeten que les cabres 

pasturin en els seus conreus . limitant la 

seva f u n d ó a la de menjar deixalles 

dins els poblats , adoben els seus con

reus, barrejant fems de zebú amb cen

dra de palla de mili i melca, i. final-

ment , conserven bé el seu gra en els 

espadats i en granéis ben protegits. Els 

zebús aporten llet i c a m . el peix que 

bescanvien amb els seus amies , els bo

zos, complementa una aportació pro

teica, que és superior a la de la resta de 

Mali . 

T a m b é hi pot haver influït el relatiu 

aï l lament als espadats . dificultant la 

p r o p a g a d o d ' ép idémies i. final ment , 

l 'habit de no casar-se amb gent del ma-

teix poblat pot ésser un mitjà suficient 

per a evitar les malalt ies génétiques. 

Creiem que el secret dels dogons, la 

causa de la seva resistencia a les suc

cessives catástrofes écologiques , rau 

en una adaptació a l 'entorn, gracies a 

uns estils de vida regits per una civilit-

zació aparentment arcaica, perô a m b 

un rerafons riquissim. 
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DOSSIER 

La vali de Ruda des del port de la Bonaigua. 

Una de les miliars vails glacials del Pirineu, que l'ICONA pensava declarar pare nacional. 

Ara es vol treure de la zona perifèrica per a fer-hi una estació d'esquí. Foto: O. Alamany. 

L'AFER DEL PARC NACIONAL 
D'AIGÜESTORTES I ESTANY 

DE SANT MAURICI 
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El món excursionista i la reducció de la zona perifèrica 
del pare nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici 

El niotiu de la convocatoria d'aquesta ro
da de premsa és la necessitat d'expressar la 
preocupado que el món excursionista de Ca
talunya té pel projecte de Ilei presentai al 
Parlament de Catalunya per a la reducció de 
la zona perifèrica del pare nacional d'Ai-
güestortes i estany de Sant Maurici, en més 
de 5.000 ha. 

En relació amb aquest fet, volem mani
festar que creiem que es tracta d'un greu 
error, ja que pressuposa una minva de les 
mesures de protecció d'aquest excepcional 
paratge pirinenc i que. a més. pot ser un pre-
cedent molt negatiu per a la futura conserva-
ciò deis espais naturals a Catalunya. 

Si l'únic pare nacional que tenim a Cata
lunya, exponent de la màxima protecció pos-
sible. veu disminuida la seva àrea perifèrica 
per a fer-hi possibles accions urbanitzadores 
o aprofitaments no gaire adients amb la con
servado deis valors naturals del pare - i pen-
sem que aquesta zona perifèrica de protecció 
s'ha establert precisament per a evitar-ho-, 
no podem deixar de preguntar-nos quines ga-
ranties tindran la resta d'espais protegits, da-
vant de nous projectes coni aquest. 

VALORACIÓ GENERAL DEL 
PROJECTE DE REDUCCIÓ 

La valoració que es fa a continuació és 
fruit de l'estudi amb detall de l'informe del 
Dcpartament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i de l'obtenció de la informado neces
sària per a fer-nos carree de quines poden sel
les raons o justificacions que hagin portat a 
demanar aquesta modificado deis límits de 
l'area perifèrica de protecció. 

En primer Hoc. consideren! que l'informe 
és massa limitat. tant pel seu contingut. com 
per la seva qualitat tècnica. L'afinnació que 
es fa. dient que s'exclouen més de 5.000 ha 
de la zona perifèrica de protecció a fi d'acon-
seguir amb més garandes la protecció dels 

recursos naturals que van justificar la creado 
del pare, és contradictoria, ja que no és logie 
desprotegir amb l'excusa de protegir. 

No consideren! tampoc naturai la qualifi
cano de la practica de Tesqui alpi com a 
«tradicional», amb les instai-lacions que una 
estació d'esqui comporta: creiem que aqües
tes activitats no s'han de permetre dins de 
l'area de protecció sense raons justificados i 
sense l'aprovació del Patronat del Pare. 

Vist tot això, considerem que. per a mi-
llorar i augmentar el potencial dels servéis 
turístics ja existents, afavorint així el desitjat 
desenvolupament d'aquestes comarques de 
muntanya. en alguns sectors pot justificar-se 
la modificado d'aquesta zona perifèrica de 
protecció, i que podrien ser els que anonie-
nem a continuació: 

a) Zona próxima a Son del Pi i Espot, 
que podrien limitar Texpansió natural 
d'aquests pobles. 

b) Area de Testado hidroeléctrica d'Es-
tany Gento-Sallente. zona degradada per les 
instai-lacions existents. 

c) Area de la central eléctrica de Caldes i 
zona baixa de la ribera de Sant Nicolau. de 
poc valor natural, i parcialment ocupada per 
xalets. així com els terrenys contigus amb 
Testado de Boí-Taüll. afectáis pels plans 
precedents d'urbanisme. 

En la resta dels sectors proposats per a ser 
exclosos. especialment la franja nord que do
na a la Valí d'Aran. i també en les àrees pro-
pietat de l'Estat, considerem que les raons 
adduides no son prou convincents i no justi
fiquen de cap manera la seva exclusió. per la 
qual cosa demanem amb tota l'energia que 
siguin conserváis els límits de la zona perifè
rica, i es consideri la possibilitat que aquesta 
zona sigui ampliada en el seu sector W (es-
tanys de Mar i de Rius). 

La Federació Catalana d'Entitats Excur-
sionistes. el Centre Excursionista de Catalu
nya (Club Alpi Cátala) i Mountain Wilder-

ness de Catalunya, interprétant el parer dels 
excursionistes catalans, fan pública aquesta 
presa de posició i donen supon a la proposta 
de DEPANA presentada a tots els grups par-
lameiitaris. 

En aquesta proposta es defensen els límits 
de la zona de protecció i es proposa 1'amplia
do del pare nacional d'Aigüestortes i estany 
de Sant Maurici fins ais límits indicats peí 
projecte d'ICONA del 1978. en el qual es 
van invertir niolts diners en compres de fin
ques, perqué s'entengué que aquesta amplia
do, juntament amb una adequada gestió del 
pare, beneficiaría d'una forma general itzada 
tota la socielat catalana i. d'una manera espe
cial, els habitants de les poblacions veines. 

Finalment, també creiem que és just de-
manar que un représentant del collectiu ex
cursionista fonni part del Patronat del Pare. 
L'existència de diversos refugis gestionats 
per les entitats excursionistes i la continuada 
presencia d'excursionistes. que foren els pio-
ners en la divulgació de les meravelles d'a
quests paratges. justifiquen a bastament 
aquesta presencia desitjada en el si del Patro
nat 

Barcelona. 21 dejuny de 1990. 

Josep Maria Sala i Albareda 
Président del Centre Excursionista 
de Catalunya 

Joan Garrigós i Toro 
Président de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya 

Jordi Pons i Sanginés 
Président de Mountain Wildemess 
de Catalunya 

Conrad Blandí i Fors 
Cap de la primera ascensió 
catalana a T Everest 

M O U N T A I N 
WILDERNESS 

DE C A T A L U N Y A 
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Informes de la Generalität 
de Catalunya sobre la 

modificació deis límits del 
parc nacional d'Aigüestortes 

i estany de Sant Maurici 

Els informes següents, que transcri-

vim literalmeni. amb faltes i tot. san 

els que ha élaborât la Generalità! 

de Catalunya per fer aprovar el 

projette de Ilei de modificació —re-

ducció- de la zona de protecció del 

parc national d'Aigüestortes i es

tany de Sant Maurici. 

El primer informe del Servci ./uri-

die, és on es definei.x el motiu de la 

reductio del pare «a fi d'aconseguir 

amb més garanties la protecció deh 

recursos naturate que varen justifi

car la creació del Pare». 

El segon informe, de la Subdirecció 

General de Conservado de la Natu

ra, fa una descripció de les zones de 

cada municipi que es voten excloure 

-desprotegir- de la zona perifèrica, 

i valora les repercussions que tin-

drà en el parc. Remarquen que, a 

les conclusions, el nombre d'hectà-

rees a desprotegir és en blanc. 

Tots dos informes son tan poca co

sa, que més aviat sembla que siguin 

jets per uns afeccionáis, més que no 

pas per un organisme oficial que es 

dedica a aquests afers. 

I N F O R M E DEL SERVEI JURÍDIC 

DE LA S E C R E T A R I A G E N E R A L 

D E L D E P A R T A M E N T 

D ' A G R I C U L T U R A , 

R A M A D E R I A I PESCA 

Generali tät de Catalunya 

Depar tament d 'Agr icul tura , 

Ramader ia i Pesca 

Secretaria General 

Servei Jurídic 

Ref. 1-54/90 

I N F O R M E 

El présent informe, relatiu a l 'avant-

projecte de Ilei de modif icació parcial 

deis límits de la zona perifèrica de pro

tecció del Pare Nacional d 'Aigües tor 

tes i Estany de Sant Mauric i , s ' emet 

d ' acord a m b el previst ais articles 65 i 

66 de la Liei 13/89. de 14 de desembre , 

d 'o rgani tzac ió . procediment i règim ju

rídic de l 'Adminis t rac ió de la Genera

lität de Catalunya. 

I. L 'esmenta t projecte s 'ha élaborât 

per part del Depar tament d 'Agr icul tu

ra, sobre la base de les competène ies 

assumides per l 'Estatut d ' A u t o n o m i a 

de Cata lunya en matèria d 'espa is natu-

rals protegits (art. 9.10) i de protecció 

del medi ambient (art. 10.6) i d ' acord 

a m b el Reial Décret 1950/1980. de 31 

de jul iol . sobre traspàs de servéis de 

l 'Estat o la Generali tat de Catalunya en 

matèria de conservació de la natura. 

Aqüestes competèneies han permès 

l 'aprovació de la Liei 12/85, de 13 de 

juny , d 'Espa is Naturals . d 'acord amb 

la qual la Liei 7 /1988, de 30 de marc , 

de reclassificació del Pare Nacional 

d 'Aigües tor tes i Estany de Sant Mauri

ci, estableix un règim jurídic especial 

per a aquest espai, créât per Décret de 

21 d 'oc tubre de 1955 sobre la base de 

la Ilei de Parcs Nacionals de 1916. 

Tal com es palesa a l 'exposició de 

m o d u s , l 'e laboració d 'aquest avantpro-

jecte respon a la conveniencia de m o 

dificar parcialment els límits geogrà-

fics de la zona perifèrica de protecció 

ja del imitada, a fi d ' aconsegui r a m b 

més garanties la protecció deis recur

sos naturals que varen justificar la 

creació del Parc. 

Alhora , es modifica la composic ió 

del Patronat del Pare Nacional creat 

per la Liei 7 /1988, per tal d ' integrar en 

el mateix ais représentants deis Con

seils Comarcá is i deis Ajuntaments 

l'ambii territorial deis quals quedin in-

closos a la zona perifèrica de protecció 

que es delimita de nou. 

II. Analitzat el seu contingut i vis

tos els informes que obren a l 'expé

dient, aquest Servei Jurídic emet 

informe favorable d 'acord amb el pre

vist a l 'article 66 de la Liei 13/89. 

Barcelona. 2 de maig de 1990. 

signât: 

Ma. Dolors Vergés 

C A P D E L SERVEI J U R Í D I C 

V A L O R A C I Ó PER MUNICTPIS 

DE L ' I N F O R M E DE LA 

S U B D I R E C C I Ó G E N E R A L 

DE C O N S E R V A C I Ó 

DE LA N A T U R A 

Terme municipal d'Espot. 

S'han exclòs de la Zona perifèrica 

de protecció les propietats particulars: 

prats situats a la riba del riu Escrita i 

sobre el nucli d 'Espot . 

S 'han exclòs de la Zona periférica 
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les àrees on es troben ubicades, les ins-

ta l l ac ions i equipaments de l 'estació 

d ' esquí Super Espot . 

Terme municipal de Sort. 

S'ha exclòs l 'area d ' expans ió de 

l 'estació de Llesui. 

Influencia sobre el Pare Nacional. 

N o té cap influencia sobre el Pare 

Nacional , ja que son vessants contra

ries i separades del Pare per tota la se

rie de pies i carenes que des deis Colls 

de Pinato, Carboner i Muntanyó fins al 

Mainera, separen clarament les ves

sants Nord cap al Parc i Sud cap al No

guera Pallaresa. 

Terme municipal de 

Torre de Cabdella. 

S'ha exclôs la zona que volta Tes-

tany Gento per la part Sud. El llac resta 

dins de la zona periférica. 

Es una área j a fortament impactada 

a m b les ins ta l lac ions de la central de 

Cabdel la i de la central i presa de Sa

liente, a m b carreteres i accions que han 

modifica! el paisatge. 

N o s 'ha exclôs la zona de Rus de

manada peí Consei l Comarcal per trac-

tar-se d ' una área a m b fortes pendents 

Migada ais estanys de la capçalera del 

Flamicell . 

Influencia sobre el Pare Nacional. 

Cap influencia, j a que tota la zona 

d ' e s t anys resta dins de la zona perifé

rica. 

L 'á rea exclosa és vessant del riu 

Flamisell i no té cap relació amb el 

Pare nacional . 

Terme municipal de Barruera. 

N o s 'ha exclòs la zona de la riera de 

Sant Nicolau. demanada pel municipi i 

pel Conseil Comarca l i formada per 

prats de propietat particular, ja que ens 

trobem en una p a r c e l l a de terreny molt 

propera al Parc, en la entrada a l 'àrea 

d 'Aigües tor tes i es tracta d 'uns prats a 

la riba de la riera des d 'on la prespecti-

va de la zona Oest del Parc res tada 

t rencada i ma lmesa en el cas de realit-

zar-se edificacions de volumen o ca

ractérist iques arqui tectòniques dispara-

tades. 

Es recomana l 'adquis ic ió pels pro-

cediments adients d ' aques tes finques 

pr ivades, a lguna inclus situada a l ' inte

rior del Parc nacional , com és el cas de 

les bordes de Ramon on es troba Ter

mita de Sant Nicolau, sobre l 'es tany 

Llebreta. 

S 'ha fet exclussió única de la zona 

baixa de la ribera fins al pont de fusta, 

on pràct icament comencen les visuals 

panoramiques cap al Parc. 

S 'ha exclòs la zona de la riera de 

Caldes que compren la Residencia 

d ' E N H E R , la planta d 'embotel la t je de 

l 'a igua de Caldes i els hôtels del bal

neari de Caldes , als quais no hi havia 

cap raó per èsser inclosos a zona peri

fèrica de protecció. 

S 'ha exclòs una zona vessant al tor

rent de Ginebrell en l 'àrea de Boi 

Taiill, on s 'ubiquen les àrees de Gine

brell Baix i Ginebrel l Mig a m b plans 

parcials d 'o rdenac ió aprovats . 

Influencia sobre el Parc nacional. 

N o afecta el Parc, ja que son les zo

nes baixes de la riera de Caldes , orien

tada pa ra l l e l amen t a la linia limit del 

Parc i sensé cap influencia sobre 

aquest , mentre que l 'àrea del Ginebrell 

resta també a l lunyada del Parc Nacio

nal i or ientada en sentit contrari del 

Parc. 

Terme municipal de Naut Aran. 

S'han exclòs les zones de Montca-

sau i de Pigader, so l l ic i tades pel Con

seil Comarcal per no tenir influencia 

sobre el Parc nacional . Resta inclosa a 

la Zona perifèrica tota l 'àrea deis es

tanys de Colomers , Ribereta, Obago . 

Terme municipal d'Alt Aneu. 

S'han esclòs dues àrees, una cont i

n u a d o de la segregada en Naut Aran, 

la zona de La Peülla, sobre la carretera 

del Port de la Bonaigua i la zona de 

propietats: prats privats de Son del Pi. 

N o s 'ha exc lós una amplia franja 

d e m a n a d a peí Consel l Comarca l so

bre el riu de la Bona igua i que afecta-

va els boscos de Sorpe i de la Mata de 

Valencia . 

Influencia sobre el Pare nacional. 

No signifiquen cap influencia sobre 

el Parc, al tractar-se d 'à rees les dues 

pr imeres fora de l 'àmbit deis estanys i 

separades de la zona periférica definiti

va per tossals importants com son Pi

gader, Seros i Tres Pies i la zona de 

prats de Son del Pi, clarament allunya

da del pare i en les vessants contraries. 

C O N C L U S I O N S 

Aquest projecte de nova delimitació 

de la zona periférica de protecció supo-

sa unes exclussions de terrenys respec

te a Taprovada per la Llei 7/1988 de 30 

de marc, els quals sumen una supefície 

de Has. 

En general son terrenys de proietat 

pr ivada i la seva exclussió no afecta a 

la protecció del Pare Nacional , tal com 

s 'ha indicat en la jus t i f i cado . 

Es recomana Tadquisició de les fin

ques privades vora la riera de Sant Ni

colau, al terme municipal de Barruera, 

incloses a Tarea periférica de protec

ció. 

També és important clarificar Tacti-

vitat d ' e squ í com una activitat tradicio

nal i per tant permesa a la Zona 

periférica de protecció, a m b els equi

paments mínims: remunts , creu roja, 

casetes auxiliars, petites àrees de cafe-

teria-bar i similars, necessàries peí ma-

neig d 'una estació d 'esquí . 

Barcelona, Marc de 1990 

Signât: 

Joan del Peso i Díaz 

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

D E C O N S E R V A C I Ó 

D E LA N A T U R A 
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Informe sobre el projecte de Ilei 
de reducció dels limits de la zona 

perifèrica de protecció del parc nacional 
d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici, 

presentat al Parlament de Catalunya 
el 24 demaig de 1990 

Elaborat per biòlegs, tècnics en biologia i naturalistes de 
DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Naturai 

1. I N T R O D U C C I O 

El pare nacional d 'Aigües tor tes i es

tany de Sant Maurici fou reclassiticat 

peí Parlament de Cata lunya per la Llei 

7/1988. Segons aquesta llei. s 'hi poden 

diferenciar tres graus de protecció: 

- En primer lloc. el pare nacional 
própiament dit. figura de máxima pro

tecció, que engloba una extensió de 

10.230 ha, on no es permet cap activi-

tat d 'explo tac ió dels recursos naturals. 

- En segon lloc. una zona periféri
ca de protecció. creada «a fi de garan

tir una completa protecció dels 

recursos naturals que han justificat la 

creació del Pare i evitar els possibles 

impactes ecológics i paisatgíst ics pro-

cedents de l 'exterior». Aques ta zona 

periférica gaudirá, segons la Llei. del 

«régim de sol no urbanitzable d ' e spe-

cial protecció». Aquesta zona, d ' unes 

20 .000 ha, és la que ara es pretén re-

duir en prop de 6.400 ha (un 3 2 % de la 

seva extensió) . 

- En tercer lloc, una zona d'in-
fluéncia. que engloba els termes muni-

cipals dels municipis afectats, on 

«s 'han de fomentar les activitats tradi-

cionals sempre que assegurin un ús 

adequat dels recursos naturals». 

2. V A L O R A C I Ó G E N E R A L 

DEL P R O J E C T E DE R E D U C C I Ó 

L'expos ic ió de motius i j u s t i f i cado 

del projecte de Llei a l l egan t que s 'ex-

clouen prop de 6.400 ha de la zona pe

riférica de protecció del pare nacional . 

per «tal d ' aconsegui r a m b mes garan

ties la protecció dels recursos naturals 

que varen justificar la creació del 

Parc» (vegeu l ' informe del Departa-

ment d 'Agr icul tura . Ramader ia i Pes

ca) és ro tundament falsa i voreja el 

c in isme. 

To thom sap - l a Llei així ho especi

fica i se n ' ha parlât ex tensament en els 

mitjans de comun icac ió - , que Túnica 

activitat que impedeix la zona periféri

ca és la urbanització dels terrenys afec

tats. Per tant, l'unie i véri table motiu 

per a desclassificar-los és la intenció 

de construir-hi urbanitzacions i xalets 

de segona residencia. La mate ixa Di-

recció General de Medi Natural ha dé

clarât repet idament que la reducció es 

fa per les pressions dels propietaris 

perqué es permeti la construcció de no

ves pistes d ' esquí , l ' ampl iació de les j a 

existents i, sobretot, la urbanització 

dels terrenys desclassificats. 

La construcció de blocs d'aparta-

ments, xalets i hotels en terrenys tan 

propers a la zona de pare nacional - q u e 

el Parlament ja va considerar per unani-

mitat, ara fa dos anys, que eren de vital 

importancia per a la conservació dels 

seus valors na tura l s - tindria unes conse-

qüéncies néfastes: augment desmesurat 

de presencia humana; obertura de carre -

teres asfaltades per a accedir-hi; trans-

formacions dels torrents o estanys alpins 

per a aconseguir aigua per al consum o 

per ais canons de neu artificial (impres

cindibles per a aqüestes estacions, ja 

que s 'ha demostrat que no neva prou per 

a mantenir-les obertes); problèmes de 

tractament d 'aigües i résidus; construc

ció de minicentrals électriques, etc. 

D 'a l t ra banda, hi ha certes àrees que 

es volen desclassificar on és literal-

ment impossible construir-hi res. En 

aquests casos , creiem que la petició de 

reducció es deu a una reacció visceral 

dels ajuntaments , causada per la manca 

d ' informació del Depar tament d 'Agr i 

cultura entre la gent del pais. 

La ju s t i f i cado que tot aixô benefi-

Estany de Cabanes. La petita vall de 
Cabanes acull uns dels darrers estanys 
alpins d'aquesta comarca on encara 
no s'ha construit cappresa. Plana sobre 
ells, perd, l'amenaqa d'un projecte de 
minicentral elèctrica. Foto: O. Alamanw 
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ciará la gent deis pobles és demagogi 

ca, i per això ni la Direcció General de 

Medi Naturai no s 'atreveix a donar 

aquesta jus t i f i cado en el projecte de 

Ilei entregat al Parlament . És sabut que 

els promotors han animât gent deis po

bles perqué comprin accions de les es-

tacions d ' e squ i (sempre deficitàries), 

però no de les immobil iàr ies , que és on 

rau el negoci d 'un projecte d 'es tac ió 

hivernal , i que queda réservât a quatre 

inversionistes de fora associats amb al

gún adinerat propietari local. Les in

fluencies deis alcaldes en aquest sentit 

han fet que proclamessin com un bé 

per a la comarca el que en realitat ho 

és per a uns pocs . Per exemple , l 'alcal

de d 'Esterr i i président del Conseil Co

marcal , Joan Civat, conjuntament amb 

una empresa de Madrid, és el promotor 

d 'una nova gran estació d ' e squ í - a m b 

la seva consegüent urbani tzac ió- , al 

port de la Bonaigua, i l 'a lcalde d 'Espot 

recenta el restaurant i un deis bars de 

l 'estació de Super Espot . Tots ells re-

coneixen que el pare nacional porta 

molt de tur isme i molta r iquesa per ais 

c o m e r l o s , taxistes de 4x4 , restaurants i 

hotels del poblé , però no volen fer cap 

sacrifici per la seva conservació . ja que 

ells n ' ex t reuen mes a m b les estacions 

d 'esquí . En unes declaracions tetes dos 

anys abans de la Ilei de Reclassifica-

ció. l 'a lcalde de Barruera deia: «Los 

municipios afectados por la zona pro

tegida son los principales interesados 

en su funcionamiento, así c o m o en su 

mejora, ya que sus economías se bene

ficiarían de forma directa» (La Van

guardia. 16-VIII-1986). 

I és que l 'afluència anual d ' uns 

400 .000 visitants del pare (segons da-

des facilitades pel director general de 

Medi Natural) i els beneficis directes i 

indirectes que això comporta , a mes de 

les subvencions (estimat tot plegat 

l ' any 1986, pel mateix director del 

pare, en mes de 460 mil ions de pesse-

tes), suposen un veritable al-licient per 

a tots els habitants propers , i és en 

aquesta línia que convindria destinar 

tots els esforços de rel lançament de les 

comarques . 

Respecte a l ' informe présentât pel 

subdirector general de Conservació de 

la Natura . Sr. Joan del Peso, sorprén 

l 'escassa qualitat técnica i la nul-la in-

formació dels valors naturals dels sec

tors que es proposa reduir. Tampoc no 

s 'ofereix el calcul total ni parcial de les 

superficies (consta un espai en blanc). 

D 'a l t ra banda, els unies motius per a 

considerar si una zona té influencia o 

Mapa esquemàtic del parc nacional 

d'Aigiiestortes i estany de Sani Maurici. 

Les zones de color gris son les que volen 

excloure de la zona perifèrica i deixar 

sense cap protecció. En total unes 6.400 

ha (32% de la zona perifèrica.) 
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no sobre el pare sembla que siguin 

veure si forma part o no deis vessants 

que van a parar al pare nacional , com 

si es tractés únicament d 'una qüestió 

d ' a igües . 

Finalment , creiem que la concepció 

de Tesqui alpi a m b tots els equipa-

ments auxiliars necessaris per al seu 

maneig , com una activitat tradicional i 

permesa dins la zona d'influencia, res-

pon a un error o bé a un perfecte des-

coneixement de l ' impacte ambiental 

d 'una ¡nstal-lació d 'aques ta mena. En 

aquest darrer cas . seria frane ameni 

inacceptable, i mes provenint del mà-

xim responsable de conservació de la 

natura del país. 

3. V A L O R A C I Ó PER S E C T O R S 

A la vista de l 'escassa documenta

c i oferta pel Departament d 'Agr icul -

tura ais Par lamentar is . tot seguit 

presentem una relació, reali tzada per 

biòlegs i tècnics naturalistes coneixe-

dors de la zona, de cada una de les 

àrees que es pretén excloure del pare. 

C o m a referencia es pot utilitzar el ma

pa adjunt. elaborat a m b els límits des-

crits en el projecte de Ilei. 

3.1. Terme municipal d'Espot 

S'exclouen de la zona perifèrica de 

protecció 1.423 ha. 

A) Prats situáis a la riba esquerra 

del riu Escrita. 

Aquesta zona de prats de dall próxi

ma al riu no presenta cap valor natural 

especial , però la zona periférica no 

perjudica en res el propietari . excepte 

en el cas que volgués abandonar- los 

per construir-hi xalets. En aquest cas , i 

ates que el límit de «no protecció» 

s 'aproparia des deis 2.2 km actuáis fins 

a tan sois 1.6 km de l 'inici del pare, 

l ' impacte paisatgístic tan pròxim a 

1'entrada seria notable. Cons iderem 

que aquest sector no pot quedar fora de 

Tarea periférica. Cal que aquests prats 

continuín tenint l 'aprofitament tradi

cional ramader. 

B) Area sobre el nudi urbà d'Espot. 

No presenten cap valor natural espe

cial i poden obs t acu l i z a r l 'expansió 

natural del municipi d 'Espot . El fet de 

no estar inclosos a la zona periférica 

no seria perjudicial per al pare. 

C) Estado d'esquí alpi de Super 

Espot i àrees drcumdants. 

Aquesta estació d 'esquí ocupa ves

sants extraordinàriament propers al límit 

de Tarea de pare nacional i té plans 

d 'expandir-se encara mes. El fet d 'estar 

inclòs en Tarea periférica només impe

dia ampliar les installacions sense Tau-

torització prèvia del Patronat del Pare. 

En canvi, assegurava un major respecte 

per les masses forestáis subalpines que 

están incloses en el périmètre de Testa-

ció, i sobretot cap al sector D circum-

dant. Segons l ' informe del subdirector 

general de Protecció de la Natura, s 'han 

exclòs les àrees on es troben ubicades 

les instal lacions i els equipaments de 

l 'estació d 'esquí . Algunes d 'aquestes 

instal lacions, però, s 'han construit d 'u

na manera i l légal , tallant bosc sense au-

torització prèvia i amb posterioritat a la 

declaració de la Liei de 1988. A m b Tex-

clusió de Tarea periférica que es propo

sa, es legalitzarien unes actuacions cla-

rament ¡l legáis. 

Si s 'aprova la reducció, el límit de 

la zona perifèrica quedará a tan sois 

500 m del límit de la zona de pare na

cional , i seria el sector on la franja pe

rifèrica quedaría mes petita. 

D) Bosc des del cap de la Socarra

da, el piti de Finestrelles fins a la car

retera de Llavorsía Esterri. 

Sector connectât a m b 1'anterior. 

Grans extensions de boscos de pi roig 

(Pinus sylvestris) i pi negre (Pinas un

cinata), habitat de gali fer (Tetrao uro-

gallus), picot negre (Dryocopus mar-

tius), mussol pir inenc (Aegolius fune-

Els extensos boscos de pi roig que 

cobreixen els vessants del turó de 

la Socarrada i del pui de Finestrelles 

quedaran sense protecció. 

Foto: O. Alamany. 

reus) i altres especies faunístiques im

portants protegides i amenaçades . Son 

considerades forests protectores, amb 

una funció important de protecció deis 

vessants situats a la capçalera hidro

gráfica. De fort pendent , no teñen cap 

interés per a urbanització ni per a Su

per Espot i no es dona cap justificació 

per a la seva exclusió. Cons iderem que 

aquest sector no ha de quedar exclós 

de Tactual zona perifèrica. 

E) Capçalera del barrane de Care-

gite. 

Zona de prats alpins i parts culmi

nants del bosc subalpí en una vali adia

da, que es vessant contrari tant de Super 

Espot, com de l'altra estació hivernal de 

Llessui, sense cap nucli habitat proper 

(el poble mes proper és Caregue. a 7 km 

en linia recta). Aquesta zona presenta 

interés per a especies com l'isard (Rupi

capra pyrenaica) i la perdiu blanca (La-

gopus mutus). No es dona cap justifica

ció per a la seva exclusió de la zona pe

rifèrica. Considerem que aquest sector 

no ha de quedar-ne exclòs. 

3.2. Terme municipal de Sort 

S'exclouen de la zona perifèrica de 

protecció 655 ha. 
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F) Capçalera de la vali de Berasti, 

massís del Montsent de Palláis i serra 

d'Altáis. 

Zona de prats alpins i c ims de fort 

pendent que acuii la població de perdiu 

blanca mes meridional de FEstat es-

panyol. Important zona d 'a l imentac ió 

d 'ocel ls rapinyaires , coni el voltor 

(Gyps fulviis), el trencalòs (Gypaetits 

barbatus), l 'àl iga daurada (Aquila 

chrysaetos), etc. 

La vali de Berasti . a m b els Esta-

nyets . és vessant contrari i molt al nord 

de I 'estació d ' e squ í de Llessui . per la 

quai cosa no s 'entén que es consideri , 

en l ' informe de Medi Natural , àrea 

d ' expans ió de I 'estació. A mes , repré

sentants de la mate ixa estació han dé

clarât que l 'area d ' expans ió de Llessui 

és cap al sud. al lunyant-se del pare, ja 

que és una zona de més neu. 

El Montsent és un cim de 2.883 mè

tres d 'al t i tud, a m b forts pendents de 

prat alpi i escarpats penyals extrema-

ment d i fíe i 1 s d 'urbani tzar i de situar-hi 

ins ta l lac ions d 'esquí . Per tant, l 'àrea 

d ' expans ió possible de I 'estació d ' es 

quí és notablement inferior a la que es 

pretén excioure . 

Aquesta zona, malgrat que sigui ex-

closa de l 'àrea d ' inf luèneia. és dificil-

ment alterable per raó de les sèves 

caractérist iques. 

3.3. Terme municipal de la Torre de 

Cabdella 

S'exclouen de la zona perifèrica de 

protecció 591 ha. 

G) Central hidroeléctrica d'Estany 

Gento-Sallente. 

Cire glacial a m b estanys fortament 

impactat per la construcció d 'una gran 

presa i una central hidroeléctrica rever

sible. L 'ecos i s tema deis estanys està 

totalment altérât. N o té gaire sentit la 

seva inclusió en l 'àrea periférica. 

3.4. Terme municipal de Barruera 

S'exclouen de la zona periférica de 

protecció unes 500 ha. 

H) Vessant dret del torrent de Gi-

nebrell i cías mitjà del torrent de Sant 

Martí i el entoms. 

Zona d 'agr icul tura tradicional a m b 

prats de dall . bosquets d 'a rbres caduci-

folis. landes i prats . que envolta les es-

glésies romàniques de Sant Cl iment de 

Taül l . Santa Maria de Taüll i Sant 

Quirze . Zona d 'a l imentac ió de voltor 

(Gyps fulvus) i t rencalòs (Gypaetus 

barbatus). Sector a m b un pía especial 

d 'u rban i sme aprovat i àrea escoll ida 

per I 'estació d ' e squ í Boí-Taüll i la ¡in

mobil iaria Confort S.A. per omplir- la 

d 'hote ls i edificis d ' apar taments . 

I) Central eléctrica de Cuides i zo

na baixa de la ribera de Sant Nicolai! 

fins al pont de fusta. 

Zona baixa de la ribera de Sant Ni-

colau. a m b diversos xalets ja cons

truits. Cap valor biologie destacat . 

llevat d 'una població d 'orel la d ' ó s 

(Ramonda myconi). N o hi hauria cap 

problema a desclassificar-la, sempre 

que no s 'estengui més amunt de la part 

propera al riu. 

J) Balneari i hôtels de Caldes de 

Boi. vessants de propietat privada que 

envolien la Noguera de Tor (o riera de 

Caldes) i els vessants de Roques Blan-

ques. 

Certament. no hi ha cap raó perqué 

els hôtels i el balneari de Caldes forni in 

part de la zona perifèrica. En canvi, no 

s'entén per que s 'exclouen els inaccessi

bles espadats de Roques Blanques ni els 

seus vessants, excepte que el seu propie-

tari els vulgui omplir de blocs d 'aparta

ments (cosa d'altra banda impractica

ble). Aquesta zona superior és Hoc de 

cria d 'aus rapinyaires totalment protegi-

des i, a més, forma part deis terrenys ad-

quirits per l 'Estat per tal d'efectuar 

1'ampliado del pare nacional. 

3.5. Terme municipal de Naut Aran 

S'exclouen de la zona perifèrica de 

protecció 1.479 ha. 

La retallada més extensa, proposada 

unilateralment pel Conseil Comarca l 

sense haver demanat l 'opinió a l 'ajun-

tament afectat. Ens consta per contac

tes personáis que en aquest municipi 

no hi ha oposició al pare, sino més 

aviat al contrari . 

Consti tueix el baixant nord del mas

sís del pare nacional . Tota la zona era 

inclosa com a pare nacional en el pro-

jecte d ' ampl iac ió de l ' I C O N A pels 

seus valors excepcionals ; a més , 

d 'aques ta forma els aranesos es benefi-

ciarien d 'una entrada propia al parc na

cional per la Vali d ' A r a n . igual que les 

del Pallars i l 'Alta Ribagorça. dotades 

d ' un centre de recepció de visitants. 

Cons iderem que tots aquests sectors 

de la Vali d 'Aran - K , L i M, incloent-

hi l 'N . que pertany administrat ivament 

al Pa l l a r s - no poden quedar exclosos 

de la zona perifèrica sota cap concepte. 

K) Torren! de Rencules. tue de la 

Satana, estanys de Montcasau i de 

Sasloses. a la vali de Valarties. 

Zona subalpina i alpina a m b un cert 

grati d 'humani tzac ió . N o es dona cap 

justif icació per a la seva exclusió. 

L) Aigoestorles d'Aiguaniolx i ves

sants de la vali fins a les carenes dels 

finis de vora 2.500 ni. 

Important vali glacial, amb una pla

na d 'a l ta muntanya entre 1.800 i 2.000 

metres d 'al t i tud, similar al conegut pia 

d 'Aigi iestor tes de la vali de Boi, on el 

riu Aiguamotx corre entre boscos sub

alpins de pi negre i mulleres. Flora i 

fauna excepcionals . 

N o es dona cap justificació per a la 

seva exclusió . 

M) Curs mitjà de la Garona de Ra

da, entre 1.700 i 2.150 ni. estanys i tue 

de Pigader. tue Cendrosa de Son i 

base de Locampo. 

Excepcional vali glacial, d ' impor

tant interès geomorfologie , botànic i 

faunfstic. Extensos boscos subalpins de 

pi negre. Zones de gali fer i darrera 

àrea de cria de l 'ós bru al Pirineu cata-

là. N o es dona cap justificació per a la 

seva exclusió . 

3.6. Terme municipal d'Alt Aneu 

S'exclouen de la zona perifèrica de 

protecció 1.400 ha. 

N) Curs mitjà de la Garona de Ra

da, entre 1.700 i 2.150 m. massi's de la 

Pc HI la i Très Pics (2.523 m), port de la 

Bonaigua i barrane de Gerber. 

Excepcional vali glacial, d ' impor

tant interès geomorfologie , botànic i 

faunfstic. Extensos boscos subalpins de 

pi negre. El barrane de Gerber, del 

quai s 'exclou l 'abrupte vessant esquer-

re i l 'estany anomenat l 'Estanyera, és 

una de les darreres valls en que els es

tanys alpins encara no estan alterats, 

tot i que récemment s 'ha présentât un 

projecte a informació pûblica per tal de 

fer una presa a l 'estany de Gerber. 

construir-hi una carretera d 'accès i fer-

hi una minicentral elèctrica. 
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Forma part del baixant nord del 

massís del pare nacional . 

Com hem comentat anter iorment . 

tota la zona era inclosa com a pare na

cional en el projecte d ' ampl iac ió de 

T I C O N A per causa del seu valor ex

cepcional . La majoria deis terrenys son 

de titularitat de TEstat . 

N o es dona cap jus t i f i cado per a la 

seva exclusió . pero recentment (maig 

1990). s 'ha donat a conéixer ais mit-

j ans de c o m u n i c a d o un projecte d ' es -

tació d ' e squ í promogut per Joan Civat, 

alcalde d 'Esterri i president del Con-

sell Comarca l , associat a m b una em

presa de Madrid. 

O) Vessant sud de la mata de Va

lencia, sobre Son del Pi. 

La part inferior, de prats subalpins. 

son propietats pr ivades que s 'estenen 

pels entorns del poblé de Son del Pi. 

La resta pertany a TEstat. L'informe 

de Medi Natural no dona cap motiu per 

a excloure-les de la zona periférica, pe

ro en el Pía d 'Ordenac ió d 'Es tac ions 

de Muntanya del Pirineu Cátala (Di-

recció General de Transports de la Ge

neralität de Catalunya, any 1982) es 

considera área potencialment esquia-

ble , a m b una capacitat de recepció de 

5.250 esquiadors . 

El fet que l 'exclusio arribi just al li-

mit de la carena de l ' important iss im 

bosc de la mata de València (zona de 

m à x i m a presèneia del gall fer en tôt el 

bosc) fa que sigui molt important evi-

tar la construcciô d 'urbani tzacions , a i-

xi com d 'a l t res actuacions que podrien 

comportai ' un gran impacte, sobretot en 

la fauna. com ara remuntadors i pistes. 

La resta dels vessants mes elevats que 

van a parar a Son del Pi son propietat 

de TEstat i tampoc no han de quedar 

excloses . 

4. R E S U M I C O N C L U S I O N S 

- El projecte de reducciô del pré

pare d 'Aigi iestortes afecta una gran ex-

tensiô de terrenys, una bona part d 'e l ls 

d 'un valor natural énorme, especial-

ment els sectors del nord. Quan esta-

ven sota l 'adminis t raciô del Ministeri 

d 'Agr icul tura . aquest ja va iniciar els 

tràmits i va invertir milers de mil ions 

de pessetes per comprar -ne una bona 

part per tal de convertir- los en parc na-

cional. Tota aquesta inversiô de diners 

publics es perdra si no es realitza l ' am-

pliaciô prevista. El projecte d ' ampl ia -

ciô de la zona de parc nacional estricte 

comprenia 22.396 ha. 

Els vessants del Montsent de Pallars, 
zona de gran importancia floristica i 
faunistica, no haurien de quedar sense 
protecció. Foto: O. Alamany. 

- Tots aquests terrenys están decla-

rats SPA (Special Protection Area) per 

la Comuni ta t Econòmica Europea (Di

rectiva 79/409 CEE) , per causa del seu 

valor internacional. Per aquest motiu. 

les actuacions que alterin els habitats 

poden compor tar expedients sanciona-

dors per part de la Comiss ió de les Co-

munitats Europees (D.G XI) . 

- Per causa del seu alt valor naturai 

i la influencia directa sobre el pare na

cional , consideren! totalment innego

ciables els sectors K. L i M (Naut 

Aran) , N i O (Alt Àneu) . Tots ells hau

rien de passar al nivell de màx ima pro

tecció (pare nacional) . 

- Caldria no excloure de la zona 

perifèrica, j a que no s 'ha donat cap jus 

tificado per a fer-ho, als sectors A, D i 

E (Espot) i F (Sort), així com reduir 

l ' extensió de l 'H i del J (Barruera) . 

- N o teñen influencia destacable 

sobre el pare nacional i es podrien ex-
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cloure, si així ho creu convenient el 

Pai iament de Catalunya, els sectors B i 

C (Espot) . G (la Torre de Cabdel la) . I i 

la part interior del J (Barruera) . 

- Atesa la seva recent implantació 

en aqüestes comarques , no creiem que 

hi hagi cap motiu per a acceptar que 

Tesqui alpi pugui ser considerai una 

activitat tradicional i. per tant. permesa 

a la zona perifèrica, tal COITI proposa el 

subdirector general de Conservació de 

la Natura. N o m é s podrien ser autorit-

zades algunes actuacions en aquelles 

zones actualment ocupades per les es-

tacions de Boí-Taül l , Llessui i Super 

Espot, previ un informe favorable del 

Patronat i Medi Naturai , tal com espe

cifica la Liei per a aquests casos. 

5. P R O P O S T A D ' A M P L I A C I Ó 

I MODIFICACI*) D E L PARC 

N A C I O N A L D ' A I G Ù E S T O R T E S 

I ESTANY DE S A N T MAURICI 

Havent estudiat els valors naturals 

de tota l 'area, i valorant tota la proble

màtica plantejada. D E P A N A ha elabo-

rat una proposta d ' a m p l i a d o del pare 

nacional que introdueix poques nove-

tats respecte del projecte d ' ampl iac ió 

iniciat pel Ministeri d'Agricoltura, a 

través de T I C O N A , el 1978. que ja in-

cloi'a. entre altres zones . la mata de Va

lencia i el Gerdar de Sorpe dins de 

l 'area de pare nacional . 

Per tal de dur a terme aquesta am

p l i a d o , l 'o rganisme estatai va invertir 

més de mil mil ions de pessetes en la 

compra de diverses finques, actual

ment en propietat de l 'Estat . cosa que 

simplifica en gran mesura les inver-

sions que convindr ia fer per a realitzar 

aquesta ampliació . 

El projecte d ' ampl iac ió duplicava 

l 'extensió del pare nacional , que com-

prenia 22.396 ha. En la mateixa línia 

d 'ac tuac ió ja es van ampliar els pares 

nacionals d 'Ordesa (de 2.046 a 15.709 

ha) , Doñana (de 39.225 a 75.765 ha, 

més 54 .250 de pre-parc) . Caldera de 

Taburiente (de 3.500 a 4 .690 ha) i Tei-

d e ( d " 11.866 a 13.571 ha). 

5.1. Ampliació del pare nacional 

Moltes de les zones actualment in-

closes a la zona perifèrica del pare re-

quereixen. d ' acord a m b el seu excep

cional valor natural , un grau més ele-

vat de protecció. Cal teñir en compte 

que les zones si tuades en les cotes més 

elevades no haurien de compor tar cap 

problema ni oposic ió si es declaressin 

pare nacional; de fet, per la seva alti

tud, aqüestes zones es conserven per 

elles mateixes . No així les parts més 

baixes (boscos subalpins i fons de 

valí), on sí que serien importants els 

efectes de la seva declaració amb vista 

a conservar-Íes . ja que son zones sot-

meses a una major pressió humana 

(pistes d ' esqu í . explotacions hidroeléc-

tr iques. sobreexplotació forestal, pistes 

forestáis, etc). 

Es en Tampl iac ió deis límits del 

pare nacional on esdevenen més pro-

pers , gairebé coincidents . el projecte 

de l ' I C O N A i la proposta de D E P A -

L'Fstanyera, al barrane del Gerber, 

estany que es voi treure de la zona 

de protecció. Foto: O. Alamany. 

N A . i on, per contra, s 'aprecia la major 

diferèneia a m b Testât actual. 

El nou parc nacional hauria d ' in-

cloure: 

Terme municipal d'Alt Aneu 

A) Vessant dret de la vall de la Bo

ttai gua: la vall i els estanys de Gerber, 

la mata de València i el Gerdar de Sor

pe. la vall de Cabanes, les parts altes 

del cire de Son del Pi i el base Nègre. 

Totes elles, zones d ' interès natural i 
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paisatgístic i, indubtablement , a m b al-

guns deis paratges mes bells i mes ben 

conserváis del Pir ineu, a m b estanys 

d ' una bellesa salvatge (els únics de 

Tarea que no están afectáis per Texplo-

tació hidroeléctrica) i un bosc reliquia, 

llar d ' una flora i una fauna sorpre-

nents, sense comparac ió en tot el Piri

neu (vegeu annex) , que, a mes , j a son 

forests de TEstat , adquirits peí Minis-

teri d 'Agricul tura . 

Aques ta zona - a c t u a l m e n t a la zo

na periférica, figura que j u t g e m insu-

ficient per a garant i r -ne la conserva-

c i ó - p roposem que s ' inclogui dins la 

ca tegor ía de pare nac iona l , ja que 

apor ta tot un seguit d ' e l e m e n t s natu-

rals poc o gens representa ts , no sola-

ment en Tespai actual del pare nac io

nal , s ino en tot el Pir ineu, per la qual 

cosa el pare augmenta r ía la seva va

lúa i el seu atractiu. 

Terme municipal d'Espot 

B) El bosc de Riufred, a la valí 

d'Espot. 

Indissolublement unit al bosc de les 

Raspes , que forma part del pare nacio

nal, aquest bosc d 'ave t i pi negre conté 

els mate ixos valors naturals que aquell 

(arbres centenaris , gall fer, musso l piri-

nenc , picot negre , becada , daina, 

isard...). 

Terme municipal de Barruera 

C) Part baixa de la vall de Sant Ni-

colau, a la solana i Vobaga. 

Entrada del parc, recoberta per una 

bona extensio de faig i bosc mixt a les 

parts baixes i pi negre i avet a les mes 

altes, i a m b una fauna par t icularment 

intéressant, a m b dades de linx, gall fer, 

mussol pir inenc, picot negre i altres es -

pècies faunfstiques forestals. La totali-

tat de la finca és forest de TEstat , cosa 

que facilitaria la seva declaraciô com a 

parc nacional . 

D) Àrea d'estanys de Monges-Co-

lieto. 

Àrea de gran interès paisatgistic, amb 

petits estanys alpins de gran bellesa i 

abundant flora i fauna alpina. Finca de 

TEstat. Zona de tradiciô excursionista, 

amb un important refugi. 

Terme municipal de Naut Aran 

E) Capçaleres de les valls de Valar-

Les bordes deis Banys de Tredós, 

a la ribera d'Aigoamotx. Aquesta seria 

Ventrada del pare nacional per la Vall 

d'Aran. Foto: O. Alamany. 

ties, Aiguamotx i Ruda, amb els cires la

custres de Colomers i Saboredo. 

Zona inclosa, en la seva totalitat, 

en el projecte d ' ampl i ac ió de 1978. 

Els seus excepc iona ls valors naturals 

son expl ica ts en Tapartat de la reduc-

ció de l imits p roposada pel Depar ta -

ment d 'Agr icu l tu ra . 

Aques ta ampliació , com hem co-

mentat anter ioiment , permetr ia que hi 

hagués un nou accés d 'ent rada al pare, 

de la qual es beneficiaria la Vall 

d 'Aran , Túnica comarca que fins ara 

no té centre de recepció de visitants, 

interés manifestat en mes d ' una ocasió 

pels mate ixos aranesos. 

5.2. Modificacions de la zona 

periférica de protecció 

La zona periférica de protecció pro

posada per D E P A N A , ve a sobreposar-

se en molts punts amb Tactual , i 
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presenta com a diferencia més notable 

respecte d 'aques ta l 'exclusió de zones 

fortament humani tzades i d ' escàs inte

rés natural, com ara la zona de la cen

tral hidroeléctr ica de Cabdella , al sud 

del Parc, o el tram de la Noguera de 

Tor, a la vali de Boi, inclòs entre el 

balneari i la central de Caldes. 

Alhora, s'hi han afegit quatre zones 

força intéressants, però no contempla-

des en Tactual àrea d ' inf luència: 

F) Les parts mit janes de les ralis 

de Valarties, Aiguamotx i Ruda, per tal 

de protegir les zones de pare nacional 

d 'aques tes valls. 

G) La solana de Sorpe, al terme 

municipal de l 'Alt Aneu, que absor-

beix els desplaçaments estacionáis de 

fauna procedents de la mata de Valen

cia i Sorpe, tot constituint una àrea fau

nistica de pr imera magni tud. 

H) La part del put de Finestrelles i 

el cap de la Socarrada, pertanyent al 

terme d 'Espot , a m b extensos boscos 

subalpins de pi roig, avet i pi negre, 

que no teñen cap interés per a Texpan-

sió de Super Espot ni del poble en si. 

I) El quadrant SW del massìs del 

Montsent de Palláis, que . inexplicable

ment , no va ser inclòs en el projecte de 

reclassificació com els altres tres. Zona 

de gran importancia per als isards, la 

perdiu bianca, fauna i flora alpina i 

l ' a l imentació d 'ocel ls rapinyaires com 

el t rencalòs, el voltor i l'aliga daurada. 

Aquesta àrea no afecta negat ivament 

cap municipi , ja que són forts pendents 

encinglerats . 

A N N E X 

P R O P O S T A D E D E P A N A 

DE P R O T E C C I Ó D E LA M A T A 

DE V A L E N C I A I EL G E R D A R 

D E S O R P E 

Informe realitzat l 'any 1988 

A la salida de Valencia, el río Bonaigua 
corre, saltando piedras, camino del Noguera 
Pallaresa. Hacia el fiente y hacia la izquier
da negrea la Mata de Valencia, el bosque de 
abetos más tupido y majestuoso de toda Es
paña, y a la derecha, en su camino, se aga
zapan las casas de Sorpe, el último pueblo 
pallares, también entre árboles corpulentos. 

Camilo José Cela, premi Nobel de Litera
tura, Viaje al Pirineo de Lérida. 

1. I N T R O D U C C I Ó I 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

L'ordenac ió i la gestio racional de 

les zones forestáis han de compli r una 

sèrie de recomanacions i objectius de -

finits per diverses organi tzacions inter-

nacionals , com eis observats en el pro

grama M A B (Man and Biosphere) de 

la U N E S C O , l 'Estratègia Mundia l de 

la Conservac ió o en la Carta Europea 

d 'Ordenac ió del Terri tori . 

Així . a la conveniencia de destinar 

certes zones forestáis per a l 'explotació 

silvícola, cal insistir en la necessitat 

d 'establ ir àrees de bosc a m b la finalità! 

primordial de conservar-Íes , sia pel seu 

paper de protecció (de l 'erosió del sòl, 

del baiane hídric. atmosféric, etc.) com 

pel seu interés biologie, de recerca, 

educat iu. turístic o purament s imbòlic. 

A la mata de Valencia i el Gerdar de 

Soipe es donen tots els factors d ' in te -

rès possibles per a la seva conservació , 

perqué a un excepcional valor ecolo

gie, s 'hi afegeix un component emble-

màtic indubtable sense parió al nostre 

país. Al mateix temps, hi ha una sèrie 

de c i r cuns t anc i e s que afavoreixen i 

confirmen la proposta de protecció i 

inclusió dins el pare nacional d 'A i -

güestortes i estany de Sant Mauric i : 

- La propietat del terreny és públ i

ca, ates que l 'any 1976 el Ministeri 

d 'Agr icu l tura el va adquirir precisa-

ment amb la intenció d ' incorporar- lo al 

pare nacional . Malauradament , el dret 

sobre les tres quartes parts del voi - e i s 

a r b r e s - en el cas que s 'explotés fores-

talment, és en mans de l 'Ajuntament 

de Valencia d 'Àneu . Hi ha hagut. però, 

el precedent d ' indemni tzac ions per la 

fusta als municipis afectats durant tres 

anys. Cal recordar que aquest darrer 

any, la General i tät ha aprovat una in-

demni tzac ió per un valor aproximat de 

cinc mil ions de pessetes) . 

- La nova Liei de Reclassificació 

del Pare nacional contempla en breu la 

creació d 'un Patronat de Protecció, que 

un cop constitui't hauria de ser l ' instru-

ment idoni per a estudiar Tampl iac ió . 

- Alguns elements botànics i fau-

nístics que hom troba a la mata de Va

lencia i Sorpe són absents , malgrat el 

seu caire excepcional , del Pare Nacio

nal (els comenta rem més endavant) . 

- Diversos convenís i liéis interna-

cionals justif iquen per si sois la conser

vació definitiva d 'aques t bosc. La Liei 

d 'Espa i s Naturals del Parlament de Ca

talunya estableix, entre altres, les fina

li tats de: 

«Preservar les especies vegetáis i 

llur diversitat i conservar les superfi

cies forestáis» (Art. 4; ap. e). 

«Manteni r la diversitat, la S i n g u l a r i 

tät; les característ iques deis ecosiste-

mes en general» (Art. 4; ap. h) . 

«... del imitar les superficies fores

táis a m b presencia notable d 'especies 

d ' a rea reduída dins de Catalunya i 

adoptar les determinacions necessàries 

per a assegurar el manteniment deis 

graus de presencia d 'aques ta espècie» 

(Art. 10; punt 1). 

El Conveni de Berna per a la conser

vació de la vida silvestre i del medi na

tural a Europa, en el capítol II, art. 4 , so

bre Protecció deis Hàbitats, demana que 

cada país «adopti les mesures legislati

ves i reglamentàries que siguin apropia-

des per a protegir els hàbitats d'espècies 

silvestres de flora i fauna, en particular 

de les enumerades en eis annexos I i II, i 

per a salvaguardar els hàbitats naturals 

amenacats de desaparició.» 

C o m a mínim, 46 especies d ' an i -

mals presents a la mata de Valencia fi

guren en l 'annex II, de protecció 

estricta. Igualment. 82 especies de flo

ra i fauna que es troben en aquesta zo

na són considerades com a especies 

protegides a conservar segons la Gene

ralität de Catalunya. 

El Pia d'Explotació de la mata de Va

lencia, malgrat la seva escrupolositat des 

del punt de vista técnico-silvícola, 

menysprea els efectes que. d 'una manera 

sensible, tindrien les obres sobre el con-

junt de l 'ecosistema i molt especialment 

sobre la rica comunitat faunistica. C o 

bertura de 25,5 km de pistes en un bosc 

de dimensions mo-derades, i la construc-

ció d 'un refugi-alberg al bell mig de la 

forest, amb el consegüent augment de 

presencia humana (avui pràcticament 

nul la) suposarien un seguit d'alteracions 

quasi irreversibles, d ' impacte permanent 

-f ins i tot després de l'extracció de fus

t a - sobre la fauna i la flora. 

Finalment, caldria que aquest afer r e -

bés un traete coherent amb la línia se

guida per la Generalität en matèria de 

conservació, amb la creació, per exem-

ple, de reserves naturals per a la protec-
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ció d 'espècies concretes, com ara l'ós 

bru, o altres actuacions de conse rvado 

d 'espais naturals. De fet, la Mata és in-

closa dins la zona perifèrica de protec-

ció del pare nacional i hauria de menes

ter una certa immunitat, un tracte molt 

mes sensible, d 'acord amb l'article 4 de 

la Liei de Reclassificació, réfèrent a la 

zona propdita. que diu: «Només es per-

meten en aquesta zona els usos i aprofi-

taments tradicionals compatibles amb 

les finalitats de protecció i conservada 

del medi del Pare». 

Tanmate ix . aquesta dispostelo no 

minva les aspiracions de les empreses 

fusteres interessades en la zona, tot i 

que qualsevol projecte ha de «compiir 

els requisits establerts en cada cas» (no 

especifica quins) i necessita l 'autorit-

zació de la Direcció General del Medi 

Natural , que, prèviament ha de dema-

nar un informe al Patronat del Pare. In-

comprens ib lement . aquest Patronat no 

s 'ha reunit mai i només tindrà un re

présentant qualificai d ' una entitat pro

teccionista (en aquest cas . D E P A N A ) . 

Per tot aixó. creiem que la solució 

mes raonable i adient per a la protecció i 

conservació d 'aquesta zona privilegiada 

del nostre Pirineu seria la seva inclusió 

dins el pare nacional en régim de reser

va integral en tota la seva extensió. 

2. V A L O R S N A T U R A L S DE LA 
M A T A D E VALENCIA I S O R P E 

2.1 . Interés Botanic 

La mata de Valencia i Sorpe és, per 

la seva extensió . l 'unica avetosa pura 

d ' impor tànc ia significativa al país i en 

tot el Pirineu espanyol . i és rellevant 

fins i tot a escala europea. 

Cal assenyalar que a la Valí d 'Aran , 

gairebé tots els avets es t roben asso

ciais a m b altres especies , formant bos-

cos mixtos (NUET, 1981). 

L 'estât de conservació i maduresa 

del bosc es manifesta en l ' associació 

cl imax Goodyero-Abietetum. comuni -

tat vegetal de presencia molt reduïda a 

Cata lunya i absent al pare nacional . La 

planta que caracteritza la comunita t és 

Goodyera repetís, orquídia molt rara 

ínt imament lligada a aquest ambient . 

Altres especies de presencia escassa al 

nostre país, però ben representades en 

aquest bosc son, per esmentar -ne algu-

nes , les orquídies Neottia nidus-avis i 

Vista general de la rail de ¡'Escrita. Al 

fons, els prats de ¡'entrada del pare que es 

rolen desclassificar. E oto: O. Alamany. 

Listera cordata, les piróles Pyrola se

cunda i Pyrola uniflora, i Prenanthes 

purpurea. Saxífraga umbrosa, o Mono-

tropa hypopitys. Son significatives, 

també, l ' abundància i diversitat de 

moisés existents (Mnium undulatum. 

Plilium cristacastrensis, Hylocomium 

splendens...). sovint projectant una ca-

tifa cont inua fins i tot per damunt de 

les pedrés . A les clarianes, repartides 

ací i allá, hi creix una vegetació luxu

riant formada per bruguerola. madui -

xeres. epi lobi . diverses especies de 

gencianes . digitals i clavells, així com 

bedolls , salzes i freixes. 

Pero son els avets - a m b una gran 

quantitat d 'a rbres centenaris . de gran 

significació faunís t ica- els qui ator-

guen al bosc un carácter de monumen-

talitat únic al país. Es pot afirmar que 

no hi ha cap bosc de les sèves caracté

ristiques dins els pares nacionals de 

l 'Estat . incloent-hi el d 'Aigüestor tes i 
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Vista de la mata de Valencia (alfons) 

i el Gerdar de Sorpe (a prìmer terme), 

forests de l'Estat que cai conservar com 

a mostra dels primitius boscos pirinencs. 

Foto: O. Alamany. 

estany de Sant Maurici . Finalment , a 

les parts altes t robem el bosc de pi ne

gre, molt ben conservât en algunes zo

nes, i de gran importancia també per a 

algunes especies animais . 

2.2. Interés faunístic 

Aquest és l 'aspecte que quedaría 

mes afectat per l 'explotació forestal. 

La Mata acuii una extraordinaria co-

munitat faunistica d ' impor tànc ia a es

cala europea, enriquida per la presen

cia de diverses especies en greu perill 

d 'ex t inc ió o fortament amenaçades . 

que han vist dràst icament reduïdes les 

sèves poblacions arreu del continent: 

l'os bru (Ursus arctos), el linx (Lynx 

lynx), la lludriga (Littra Intra) - l a re

serva natural de la Bonaigua, que se 

cenyeix al curs del riu del mateix nom 

fins a la confluencia a m b la Noguera 

Pallaresa a Esterri d 'Àneu , fou creada 

exclus ivament per a protegir aquesta 

especie i el seu entorn n a t u r a l - i el gat 

fer (Felis sylvestris) en son algunes . 

Les dues pr imeres estan considerades 

en la categoría d 'espèc ies en perill se-

gons eis criteris establerts per la U I C N 

(Unió Internacional per a la Conserva-

ció de la Natura) . 

Igualment . segons dades del grup de 

tetraönides de l ' I C B P (International 

Counci l for Birds Préservat ion) , el gall 

fer (Tetrao urogallus) presenta aquí 

una de les millors poblacions en im

portancia de la Península. Altres espe

cies forestáis molt importants son el 

picot nègre (Dryocopus martius) i el 

mussol pir inenc (Aegolius funéreas). 

La pr imera assoleix una de les densi-

tats mes e levades a Catalunya - a i x ô . 

atès que aquesta especie viu de prefe

rencia en grans extensions de bosc poc 

altérât, és indicador de Testât de con

s e r v a d o de la forest- . La segona ha es

tât incoiporada molt recentment a la 

llista d 'espècies nidificants de Catalu

nya; la seva raresa la féu passar desa-

percebuda fins l ' any 1984, quan, fruit 

d 'un intens esforç de recerca, foren 

descoberts eis pr imers exemplars . La 

Mata sembla acollir actualment el mi-

llor n u d i reproductor d 'aquesta espè

cie. La becada (Scolopax rusticóla) 

t ambé té aquí un bon n u d i reproduc

tor. 

Totes aqüestes especies necessiten 

per a la seva supervivencia amplíes zo-

nes forestáis i boscos madurs . Son alta-

ment sensibles a les alteracions del 

medi i a la pressió humana i per aixó 

mateix no suportarien una explotació, 

per controlada que fos, del bosc. 

A mes. el bosc acuii multitud d 'a l -

tres especies de mamífers , ocells, amfi-

bis , rèptils i invertebrats típicament 

forestáis. Com ja hem comentat . la ma-

jor ia d 'aques tes especies animáis (82) 

estan protegides per la Ilei, i d 'aques

tes, 42 figuren en l 'annex II del Conve-

ni de Berna. 

Aquest dossier ha estat prepara! 
per DEPANA (Lliga per a la Defensa 
del Patrimoni Natural), amb la collaboració 
del Centre Excursionista de Catalunya 

Cartografia: Armand Ballart 
Fotografía: Oriol Alamany 
Coordinado: Josep Nuet i Badia i 

Miquel Rafa i Fornieles 
ProducciÓ: Ml 'NTANYA 

Centre Excursionista 
de Catalunya 
Club Alpi Cátala 
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Ruta Jujol, II 

Modest Montlleó i Espasa 

mater ia ls , o per a gent modes ta , que 

veien en ell un innovador ent ranyable 

i popular , un home original i práct ic , 

p rofundament rel igiós, taranná que el 

dis t ingí tota la vida. 

C o m e n c e m per la torre de la Creu , 

que en una ocas ió la Secció de Cién-

cies i Arts va visitar de la má del fill 

de l 'ar t is ta i de l ' a rqui tec te Joan Bas-

segoda . 

T O R R E D E LA CREU 

En el número 757 de M U N T A N Y A , 

vàrem encetar l 'explicació d 'unes ex-

cursions culturáis, tot reivindicant la fi

gura de l 'arquitecte Josep M . Jujol. En 

aquella ocasió, ens referíem a la seva 

obra circumscri ta al Baix Penedès i el 

Tar ragonès . pr incipalment , i en un iti

nerari escollit pensat per a fer-lo en un 

dia. 

Des d 'aquel l juny que va aparéixer 

l 'escrit , el nom de l 'arquitecte s 'ha 

agegantat , i. a aixó, en part, hi han con

tribuii eis estudiosos de les seves ge-

nialitats, tant del nostre país com de 

terres l lunyanes. De Tobia de Gaudi , 

avui ja sabem destriar les singularitats 

de Jujol: o sigui, on comenca l 'un i on 

acaba l 'altre. Una bona mostra d ' a ixò . 

la varen donar eis joves arquitectes, 

mitjancant una notable exposició de 

l 'obra de Jujol al C o l l e g i d 'Arqui tec-

tes de Catalunya, que . segons el 1s ma-

teixos. va permetre recuperar el bon fer 

d 'un artista a m b Personalität propia i 

d ' una vàlua important reconeguda més 

enlla de les nostres fronteres, per la se

va O r i g i n a l i t ä t plena de llum i color, 

bellesa i Sens ib i l i t ä t . 

Avui . dones, que ja tenim ben gar-

bellada l 'obra de Jujol i de Gaudi , pro-

curarem descriure un itinerari urbà per 

Sant Joan Despí, on Jujol va teñir una 

casa i on fou arquitecte municipal . Si 

hom voi, pot consultar abans d ' em-

prendre el viatge un llibre abundosa-

ment i l lus t ra i que tenim a la bibliote

ca, titulat Josep M. Jujol a Sani Joan 

Despí, la ressenya del qual també es 

pot trobar en el número 763 de M U N -

T A N Y A . 

A Sant Joan Despí sobresurten dues 

obres de pr imera magni tud: la torre de 

la Creu, vora l 'es tació del tren, al pas-

seig de Canal ies , 14, i la casa Negre , a 

la placa de Catalunya, obres realitza-

des els anys 1913 i 1915. respectiva-

ment . 

Alia on la diferencia entre el genial 

G a u d í i 1'original Jujol és més visible 

- i a ixó cal d i r -ho d ' e n t r a d a - , és en el 

fet que G a u d í sempre va teñir encár -

recs de persones benes tan ts a m b p o 

tencia económica i Jujol va cons t ru i r 

per a menes t ra l s , a m b pocs recursos 

Avui es t roba en obres de recons-

t rucció i embe l l iment . Es tracta d ' una 

edif icació ci l indrica, de tres p lantes , 

a m b cupules parabol iques que formen 

un tr iangle. Jujol va projectar aquest 

edifici en una llibertat total, i era des 

tinât en principi a dues families; m o -

de rnament , se 'n va construir una de 

sola, canviant a lgunes parets interiors. 

L 'edif ic i és de bon veure , i s 'hi des -

Plànol d'un sector de Sant Joan Despí 

amb la situació deis edificis de Josep M. 

Jujol: torre de la Creu (1), casa Negre 

(2), torre Serra-Xaus (3), torre Jujol (4), 

casa Rovira (5), casa unifamiliar (6), 

casa unifamiliar (7), casa unifamiliar (8), 

església parroquial (9), casa unifamiliar 

(10), casa Cebrià Camprubí (11). 
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cobre ixen detal ls que capt iven, se-

gons sigui l ' angle des d 'on el mi rem. 

La ceràmica que revesteix les cúpu-

les és una obra posterior executada per 

la filia de l 'arquitecte, Tecla Jujol, per

qué originàriament eren recobertes de 

deixalles de vidre, que, a m b els anys . 

es varen anar desenganxant . 

D 'aques ta construcció, cal destacar 

els treballs floráis i vegetáis, les baro

nes, els miradors i el reixat que tanca 

l 'edifici. Aques ta obra, que té setanta-

sis anys, encara avui , sembla futurista. 

La promotora del beli edifici fou una 

tia de l 'arquitecte, que volia teñir una 

segona residencia, d iguem-ne d ' es -

tiueig, prop de l 'estació del tren. 

CASA N E G R E 

Aquest edifici, situat a la plaga de 

Catalunya, és una de les obres més 

reeixides de Jujol. Tota ella és una fan

tasia exuberant de concepció , formes i 

c romat i sme exultant. És molt gratifi-

cant contemplar la facana. d 'una quali-

tat efectista singular; ara els esgrafiats, 

després l ' acabament ondulat i as imè-

tric, els miradors , part icularment el del 

mig. que és un esclat d ' imaginac ió i 

color, els ferros, el trencadís, etc. 

Aquesta casa, malgrat que exterior-

ment presenta un bon aspecte, a l ' inte

rior es troba actualment en un estat 

d ' abandó deplorable . 

La desoladora situació d ' una bona 

part de l 'obra de l 'artista tarragoní, del 

tot desprotegida, és evident. Aquest és 

el motiu que ens fa escriure aquests iti

nerari s, ja que, quan t inguem ben arre-

lada al cor l 'obra de Jujol i quan la 

seva reivindicació sigui un clam col-

lectiu. segurament s'hi posará remei . 

Ara per ara, cal que prodiguem les vi

sites i les p romoguem entre aquells que 

coneixem coni a amants de la bellesa. 

Descobrir la magia de Jujol és sem

pre profitós. Algú va dir que, de fet, 

era un mag que transformava tot allò 

que tocava i quasi sempre a m b mate-

rials quotidians que sabia revalorar. Els 

ulls i els sent iments deis artistes no te

ñen res en comú a m b els nostres, però 

sí que podem estar dotats per a enten-

dre el seu missatge artístic. 

La naturalesa en si és fascinant, i 

quan existeixen homes que saben em-

bellir-la, l 'obra de la Creació rep l 'a le-

nada d 'un sentiment artístic i d ' una 

qualitat plàstica que l 'enr iqueixen. 

Aquesta meravel la , la sabem copsar i 

la sabem distingir tots els excursionis-

tes. N o anem pas a muntanya solament 

per espiai , t ambé hi anem a llegir el lli-

bre sempre obert de la natura i ens 

agrada veure-hi els é léments innova-

dors que l 'han sabut abillar encara 

més . 

La torre de la Creu i la casa Negre 

responen a aquest criteri: milloren l 'es-

pai natural on teñen l ' emplaçament . 

T O R R E S E R R A - X A U S 

I T O R R E J U J O L 

Es troben al carrer Verdaguer , 29 i 

3 1 , davant per davant , i totes dues fan 

xamfrà. Tant Luna com l 'altra teñen 

mostres jujolianes prou significatives. 

La casa Serra-Xaus és un edifici a m b 

soterrani, planta baixa i pis. La torre 

La torre de la Creu, a tocar de 

l'estació delferrocarril de 

Sant Joan Despi. 

Foto: M. Montella. 

Jujol és solament de planta baixa, divi-

dida s imètr icament en dos habitatges i 

dos patis. De la primera destacarem la 

tribuna cûbica que conforma el vèrtex 

asimètric. L'esgrafiat en forma de sa-

nefes. tant sota teulada, com en els bal

cons i finestrals es pot reconèixer 

fàcilment pel seu traç caractcrîstic i el 

color blau. alternant a m b petits motius 

de color roig. Al damunt dels balcons 

destaquen unes parelles d ' ànecs que 

miren cada un en sentit contrari . 

De la torre Jujol direm que totes les 

obertures son emmarcades per motius 

geomètr ics o lineals, de color blau. fins 
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i tot les persianes. Aquí . però, les rei-

xes no són de ferro, sino de fusta, con

cernida a m b contrast de diagonals . 

Aques ta casa avui no és de la familia 

Jujol. 

Es pot completar la visita veient els 

esgrafiats de la casa Rovira. del carrer 

Verdaguer . 27: d 'una casa unifamiliar 

del carrer de Frédéric Casas . 4: els 
d 'una casa del passeig de Maluquer . 4; 

d 'una altra del carrer de les Torres, 2; 
o del carrer Baltasar d 'Espanya . I 1. 

Com es pot veure. la influencia de 

Jujol a Sant Joan Despí fou véritable

ment gran, en part per èsser arquitecte 

municipal i tenir-hi residencia. Abans 

de deixar aquesta vila, si l 'església és 

oberta. cal veure-hi els púlpits. la deco

rado de l 'aitar de la Mare de Déu de 

Montserrat , la Sagrada Familia, l 'ara 

de l 'aitar de la Immaculada . el sagrari 

de ferro i el crucifix, treballats perso-

nalment per 1'artista, una vidriera late

ral, la imatge de Sant Joan, els bancs i 

l 'ara dels altars de Sant Josep i de la 

Verge del Pilar i les rosasses laterals. 

Si encara queda temps, la visita ma

tinal por allargar-sc una mica. A la sor-

tida de Sant Joan Despí . en direcció a 

Cornelia, quasi tocant a la carretera i a 

la dreta. voltada de camps de cultiu i 

Hors, es pot admirar la casa Cebrià 

Camprubí . una torre a quatre vents, 

edificada sobre pilars per a aillai" la hu-

mitat, si bé actualment han estât apare -

dats. per a obtenir mes dependencies i 

guardar molt millor els estris i arreus 

del treball agrícola. Els esgrafiats de 

les façanes són molt vistosos i també 

cal remarcar la simplicitat deis ferros 

que l 'abil len. 

Després de la visita, recreem-nos en 

Vista de la fácana de la casa 

Negre de Sant Joan Despí. 

Foto: M. Montlleó. 

I 'obra de Jujol. consulten! llibres o re

tails de diaris que en parlin i de ixem-

nos seduir pel seu art genial. Valoran! 
el treball d 'aquest artista, també millo-

rarem els nostres coneixements de l 'al-

tre artista reusenc. el creador de la 

Sagrada Familia de Barcelona. 

Un altre dia continuaient parlant 
d 'aques t orfebre artesa de la bellesa. 

injustament éclipsât durant molts anys 

per la fama de Gaudí . 
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1. Via «Tope Toni» (285 ni. V sup.). I*ase.: 6-IV-XI, per Toni Jiménez. Kike Couso i Lluis (Jarda. 
2. Via «A dónde vas» (200 m. ED inf.). I a ase.: 8-X-89. per Joaquín Olmo. Josep Ma Codina i David Atance. 
3. Via «Easy Rider» (270 m. MD). Ia ase.: I7-VII-78. per Josep Carbonell i Armand Ballart. 
4. Via «Reencuentros» (275 m. 6a). 1* ase: 23-V-83. per Josep Lluís Moreno i Emilio Ortega. 
5. Via «Lotus» (250 m. 6b). Ia ase.: 2-VII-88. per David Blasco, Luis Alfonso. Francese Panyella i Armand Ballart. 
6. Via «GESAM» (250 m. 6b). I s ase.: 8-X-7I. per J. Casanovas i Manyos. 
7. Via «Pany - Farrera» ( 100m. MD). I aasc.: 11-VI-4I. per Jordi Panyella i Jordi Farrera. 
8. Via «Magic Stones» (150 m. MD sup.). I a ase.: I6-XH-78. per Josep Carbonell. Sergi Martínez i Armand Ballart. 
9. Via «Expósita Tudons» ( 130 m. MD sup. A2). I a ase.: 1 l-XII-85. per Jaume Ganges i Albert Ibáñez. 

10. Via «Electric Ladyland» (180m. MD sup.. Al) . I a ase.: 4-VI-78. per Armand Bailan. Josep Carbonell. Kim Prats i Francisco Queralt. 

11. Via «Fragancia tropical» (300 m. ED. A3). Ia ase.: l-V-90. per Emilio Albir. Joaquín Olmo i Marcel Millet. 
12. Via «Terra i mar» (200 m. MD sup.. Ae). Ia ase.: I l-X-48. per Jaume Camarasa. Alaix. Coraminas. Guai i Izquierdo. 
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13. Via «Animilo Ciarda Pica/o» i.MJO in. MD. Aei. I asc: 6-X1-XI. per A. Ci. Picasso en solitari. 
14. Via «Mirali impenetrable» (250 ni. ED. A5). I* asc.: 9-V1-84. per Santi Llop Bravo i Josep Llufs Sasot. 
15. Via «Antonio Machin» (3(X) m. MD. Ae). I 8 asc.: 17-X-7K. per Jordi Borrut. Marc Homs i Amiand Ballart. 
16. Via «Anglada - Cerdà» (310 ni. MD sup.. A2). l'asc: 19-VI-69. per Josep Manel Anglada i Joan Cerdà. 
17. Via «Jan - Cullell» (320 m. ED. A4). I 8 asc: I2-V-90. per Jan Casas i Xavi Cullell. 
18. Via «Valentin Casanovas» (300 ni. MD sup.. Ae). l'asc.: I5-VI-76. per José Rodrigue/ i Antonio Garcia Picazo. 
19. Via «CADE» ( 120 m. MD. Al ). Es tracia d'un amie projecle inacabat. 
20. Via «Olesa» ( 130 ni. 7a). l'asc.: 24-IV-83. per Josep Reche i Xavier Manin. 
21. Via «Trollryggen» (270 ni. 7b). I' asc: 20-V-90. per Toti Vales. Carles Brascó. Joaquin Olmo i Luis Alfonso. 
22. Via «David Aparicio Baro» (240 ni. 6 c Ae). l 'asc : 6-1-90. per Juanjo. Carlos. Rocha. J. Saliche/. Chuli. Sublime. Miquel i Pep. 
23. Via «Nicolau - Freixas - Benito» (320 ni. MD sup.). l s asc: 1-III-79. per Xavi Nicolau. Santi Marzo. J. L. Benito i J. C. Ferrerò. 



La cursa d'esquí nòrdic 
sobre el gebre: Konig 

Ludwig Lauf 

En l 'any mes sec del segle, de l 'an-

licicló que abraça tot Europa, que no hi 

ha neu ni ais Pirineus ni als Alps, hi 

havia una neu pois exce l l en t , gruixu-

da, a m b uns cristalls grossíssims. I en 

alguns racons, dos pams de gruix, que 

no es fonia per més esquiadors que hi 

passessin per damunt . I és que no era 

neu pròpiament dita, ja que l 'anticicló 

feia un mes llarg que durava i no hi ha

via nuvols per a nevar. Era gebre. Les 

rosades plenes d 'humita t que queien 

nit reta nit. A m b les temperatures 

d 'onze graus sota zero es formava el 

gebre, que es diposi tava damunt la neu 

caiguda a principis de gêner, en unes 

obagues fosquíssimes. impenetrables al 

sol i tan fredes que et quedaves garrati-

bat. 

Els arbres del bosc també presenta-

ven una estètica immillorable pel gebre 

enganxat a les sèves branques . 

Només hi havia neu per a fer la cur

sa a l 'obaga dels boscos d 'Obe ram-

mengau , als Alps Bavaresos. A la part 

solella era sec com a l 'estiu. 

S 'havien de fer 65 km i ho retalla

ren a 50. En alguns trossos. per a poder 

marcar , s 'hagué de portar neu a m b ca

mions . S 'ha de dir que l 'any 1982 i 

abans aquesta cursa es feia de 90 km 

per l ' abundor de neu que hi havia. 

Una de les compet ic ions importants 

dins el ranking d 'aques tes proves inter-

nacionals es fan a Oberammengau 

(cursa del rei Lluís de Baviera) , a 840 

metres d 'al t i tud, als Alps Bavaresos . 

una regió tipica per la seva religiositat 

Albert Pujol 

i la imatgeria de tots els sants católics. 

per a nosaltres familiars, cristos i mare-

dedéus , i també famosa per la Passió. 

En la cursa, hi participaren més de 

tres mil persones de diverses nacionali-

tats: suecs, txecoslovacs , italians, Cata
lans i, no cal dir-ho, a lemanys . El 

circuit era molt t é c n i c a l'estil c l a s s i c 

Comenca la cursa a les 9 del matí , a 

onze graus sota zero, a m b un solet que 

treia el ñas més enllá de les muntanyes , 

damunt l 'esplanada de la sortida abans 

d 'endinsar -nos pels camins preciosos 

del bosc obac. Allí t robaríem el gebre 

fet neu pols i ens facilitaría una magní 

fica esquiada pels paratges coneguts 

per tothom per la difusió que en feren 

en la célebre pe l l i cu la El rey loco, que 

també era interpretada per la famosa 

S issi. 

L 'organi tzac ió deis a lemanys és 

molt bona. Vas a la cursa una mica 

d 'hora . Abans de comencar et poses a 

la cua i t ' enceren els esquís - i molt bé 

que ho fan- , i tornen a encerar- te ' ls 

quan estás a punt de pujar un conside

rable desnivell del castell del Rei 

Lluís, i quan falten 15 km per a acabar 

tornem-hi . O sigui que no has de patir 

pel bon funcionament deis esquís. I pel 

que fa a la resistencia física, cal dir que 

cada vuit qui lòmetres hi ha avitualla-

ment per a restaurar forces. 

Per als no tan iniciats hi havia cur

ses de trenta, quinze i set quilòmetres, 

que es feren el dissabte a m b les matei-

xes condicions ja explicades. 

El viatge, el férem com sempre amb 

el bus-hotel a m b lliteres. Vint hores 

d ' ana r i altres tantes de tornar, dormint 

tota la nit com socs, mentre els dos xo-

fers feien qui lòmetres per l 'autopista. 

Sortírem el dijous 2 de febrer a les 

vuit del vespre i vam tornar el dilluns 6 

a les dotze del migdia . 

Som una colla del Centre Excursio

nista de Catalunya que cada any fern 

una sortida d 'aques tes i així anem su-

mant curses importants d'skilanglauf 

en la nostra historia. 
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CRÒNICA DEL 

CENTRE 

CURSET DE PAISATGE 
VEGETAL 
DE CATALUNYA 

Durant el mes de marc i part 
de l'abril d'enguany. el Grup 
d'Estudis Botànics Ramon Pu
jol i Ahina de la Seeeió de 
Geografia i Ciències Naturate 
ha organitzat un curset amb el 
tftol «El paisatge vegetal de Ca
talunya». L'objectiu del curset 
era donar a conèixer els princi
páis trets dels diferents paisat-
ges vegetáis del nostre pais, a fi 
de donar un bagatge de conei-
xements ais excursionistes i ais 
interessats en el món de la na
tura, que els permeti d'observar 
la muntanya amb mes profundi-
tat i de poder entendre allò que 
veuen. 

Es van programar sis ses
sions amb projecció de diaposi
tives, que es feren a l'aula 
Pompeu Fabra: 
1 de marc: La vegetado medi-
terrània marítima, per Josep M. 
Panareda i Clopés. 
8 de marc: La vegetació medi-
terrània continental, per Josep 
M. Panareda i Clopés. 
15 de marc: La vegetació euro-
siberiana submediterrània, per 
Josep Nuet i Badia. 
22 de marc: La vegetació euro-
siberiana atlàntica, per Josep 
Nuet i Badia. 
29 de marc: La vegetació su
balpina, per Ángel M. Romo i 
Diez. 
5 d'abril: La vegetació alpina, 
per Ángel M. Romo i Diez. 

Aqüestes sessions han estât 
complementades amb tres ex
cursions a altres tants paisatges 
representatius de la vegetació 
catalana: 

25 de marc: Arbúcies. Riells 
de Montseny (la Selva). 
22 d'abril: Tossal de Montme-
neu (Segrià). 
17 de juny: Gorges de Nuria 
(Ripollès). 

Aquest curset ha tingut una 
gran acceptació i calgué tancar 
la inscripció en completar la ca-
pacitat d'espai de l'aula, sense 
poder atendré tots els qui volien 
assistir-hi. Hi han assistit mes 
de seixanta consocis i altres 
persones interessades de Barce
lona i d'altres ciutats catalanes. 

Des d'aquestes radies volem 
donar les gracies ais botanies 
que han donat les lliçons, a tots 
els cursetistes per Linteres que 
han demostrat, ais consocis de 
la Secció de Geografia que han 
collaborât en les tasques d'or-
ganització i al president del 
Centre. Josep M. Sala, que ens 
volgué acompanyar el dia de la 
inauguració del curset i ens en-
coratjà a continuar en el nostre 
treball per l'excursionisme i pel 
Centre. 

J. N. B. 

PRESENTACIÓ DE LA 
GUIA EXCURSIONISTA 
DEL MONTSENY 

El dia 19 d'abril va teñir Hoc 
a la sala d'actes de la nostra en-
titat. la presentació oficial dels 
primers dos volums de la guia 
excursionista Montseny, origi
nal del nostre consoci Joan Ló
pez i Cortijo, biòleg i excursio
nista. 

El president del Centre, Jo
sep M. Sala, va obrir la vetllada 
amb unes paraules d'agrai'ment 
tant per a l'autor com per 
a ['editorial Montblanc-Martín. 
en la persona de Gloria Pucha-
des, i al mateix temps va apro-
fitar l'avinentesa per a esplaiar-
se enumerant les magnificèn-
cies d'aquesta muntanya d'a-
metistes. com deia el poeta, que 
per ser tan propera convida a 
anar-hi en qualsevol estació de 
l'any. cosa que des d'ara hom 
podrá ter acompanyat d'una 
guia molt ben documentada, 
amb quasi noranta itineraris di
ferents. llargs o curts. per les al-

tures o per les valls. de travessa 
o de tranquilla passejada... Va 
anunciar també que abans 
d'acabar l'any en sortirà un ter
cer volum, en forma de guia tu
rística, que invitará a recorrer el 
massís i a anar coneixent tota la 
seva riquesa. ja que és precisa-
ment el eoneixement allò que 
condueix al respecte de la natu
ra com a patrimoni de tots. 

A continuació féu ús de la 
paraula F. Xavier Gregori, cap 
de Publicacions del Centre, do-
nant détails de com va comen-
çar l'aventura de l'edició i de la 
forma que s'ha donat a l'obra. 
seguint la línia dels llibres de 
butxaca. utils per a portar a la 
motxilla i ser consultats durant 
l'excursió. 

El consoci Josep M. Panare
da. geògraf i estudios del Mont
seny, féu la presentació d'a-
quests dos primers volums, fent 
un xic d'història de com va co
nèixer primer l'obra que l'au
tor. El manuscrit del treball de 
Joan López havia merescut el 
primer premi sobre Defensa, di
vulgado i estuili del medi natu
ral del Montseny, instituir i pa
trocinai pel restaurant El Racó 
de Can Fabes, de Sant Celoni, i 
les Aigües Font del Regàs, 
d'Arbúcies. Coneixent l'obra 
va intuir com devia ser l'autor, 
que forçosament havia d'esti
mar la muntanya. perqué era 
escrita amb amor i un gran sen
tit de la responsabilitat. Quan el 
va conèixer a Arbúcies va com
provar que el seu judici s'ajus-
tava a la realitat. Tot seguit 
s'adonà que parlava amb un jo-
ve excursionista illustrât, que 
havia recorregut el Montseny 
en totes direccions, amb una 
gran base científica, com ho fe
ria un naturalista. Home de mi
rada pénétrant, escodrinyadora. 
de posât serios a primera vista, 
havia escrit un gran llibre del 
massís del Montseny. rie de 
contingut i acurat de forma. 

Avui podem dir que tenim a 
l'abast una descoberta del 
Montseny. intéressant i llami-
nera. sense recarregament i 
amb una gran riquesa de topò-
nims minuciosament recollits 
per la mà experta del qui ha es-
merçat moites hores a recorrer 
el massís. 

Finalment. l'amie Panareda 
féu un elogi del mapa que 
acompanya la guia, original de 
Josep Nuet. i també de l'orde-
nació del text, fruii d'una acu
rada revisió d'Eulàlia Nuet. 

L'autor, sincerament emo-
cionat en la seva exquisida mo
dèstia, va respondre agraint la 
bona acollida amb qué es rebia 
aquesta obra seva i va teñir 
unes paraules molt sentides de 
gratitud per a tots els qui l'ha-
vien feta possible. molt espe-
cialment per a Mn. Pere Ribot. 
autor del pròleg. per a tots els 
pagesos i pastors anònims que 
li havien facilitai tants coneixe-
ments del seu Montseny, i per 
al mateix Centre, on, des de les 
primeres sortides, havia après a 
observar la natura i a conèixer 
el país, un bagatge que ha estat 
la base del seu treball posterior. 

El nostre president va cloure 
la vetllada agraint al public as-
sistent que emplenava la sala la 
seva presencia. Un llarg aplau-
diment fou el colofó d'una vet
llada. a la qual voldríem assistir 
sovint. 

Estem segurs que tots els ex
cursionistes voldran teñir a la se
va biblioteca particular aquesta 
interessant guia del Montseny. 

M. M. 

DIADA DE 
SANT JORDI 

Enguany la diada de Sant 
Jordi va ser presidida per un dia 
primaveral i, com és costum, a 
Centrada de la nostra entitat es 
va muntar la tradicional parada 
de llibres amb les ultimes nove-
tats del Centre, editades per 
Montblanc-Martín, i totes aque-
lles altres obres de la literatura 
excursionista disponible i d'in-
terès per ais nostres socis. 

La novetat fou que no es va 
poder portar a terme l'acte 
d'entrega d'insígnies al Saló de 
Cent de l'Ajuntament. com en 
altres ocasions, sino que va te
nir Hoc al saló d'actes del Col
legi d'Arquitectes de la plaça 
Nova, molt mes gran que la 
nostra sala d'actes. 

Aquest és un dels anys que 
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hi ha hagut més guardonats. 
malgrat que no es va poder do
nar cap insfgnia de piati'. Foren 
21 d'or i 57 d'argent. 

El président. Josep M. Sala i 
Albareda. va obrir l'acte fent un 
repas esquemàtic de les princi-
pals activitats del Centre en el 
transcurs de l'any i d'aqueljes 
en que l'entitat va ser represen-
tada. Podri'em destacar el rein-
grés a la UIAA i la col labora-
ció en actes del Millenari de 
Catalunya, entre moites altres 
activitats culturals i esportives. 
Recordà eis socis que havien 
estât distingits amb carrées, 
com Conrad Blanch, amb la 
creu de Sant Jordi. com Delmir 
de Queralt. etc. També parla de 
Texpedició témenina al Cho 
Oyu de dues consòcies, Magda 
Nos i Monica Verge: de la pre-
sència del Centre al Salé Nivà-
lia; de l'excursió amb el prési
dent Jordi Pujol a les fonts del 
Segre, i tingué un record pietés 
per a tots aquells socis que ens 
havien deixat per sempre. 

A continuano va donar la 
paraula al Dr. Ramon Pasqual i 
Sans, catedràtic de Fisica i ex-
rector magnifie de la Universi
tät Autònoma de Barcelona, 
que, amb la seva erudició. ens 
féu viatjar per l'univers, sempre 
des de conceptes fi'sics, que ens 
va traspassar amb fluïdesa de 
détails ben expli'cits. on prenien 
part eis estels. les galaxies, la 
teoria de la relativitat. etc. Una 
excursió per l'univers amb el 
pensament i que qualsevol nit 
durant l'estada en un campa-
ment podem repetir tot mirant 
el sostre que ens envolta. Tot 
un món de realità! matemàtica 
on poques vegades tenim 
l'oportunitat d'aprofundir. El 
Dr. Pasqual ens va illustrar so
bre una matèria que. évidem
ment, va lligada a la practica de 
l'excursionisme i el public as
sistent va saber-ho valorar amb 
un fort aplaudiment. 

Tot seguit es varen lliurar 
les insi'gnies d'or i d'argent als 
socis que pertanyien al Centre 
des de 1940 i 1965. 

Aquest any no hi va haver 
cloenda amb el concert de la 
coral i es va trobar a faltar. 

M. M. 

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
LOS TRESMILES 
DEL PIRINEO 

El dia 15 de maig, sota la 
presidencia de Josep M. Sala i 
Albareda. va tenir Hoc a la sala 
d'actes de la nostra entitat la 
presentació del llibre Los ires-
miles del Pirineo, original del 
nostre consoci de Siurana. Joan 
Buyse i un bon equip de colla-
boradors. i editat per Martínez 
Roca S.A. 

En féu la presentació el pre-
sident de la Federació d'Enti-
tats Excursionistes de Catalu
nya, Joan Garrigós, que va fer 
ressaltar el valor excursionista 
de Tobia, dirigida per Joan 
Buyse amb molta pulcritud i fe-
ta per un equip de pirineistes 
ben coordinats. Destaca el rigor 
de la catalogació dels 196 cims, 
l'objectivitat de l'equip de tots 
dos vessants del Pirineu, i afir
ma que es tracta de la llista més 
completa fins avui dels pies de 
tres mil metres. L'obra conté 
també les preparacions per a 
portar a terme les ascensions, 
apunts biografíes dels collabo-
radors. bibliografía d'obres pu-
blicades i calendari d'ascen-
sions. 

Això no obstant. posats a 
engrossir el llibre. l'amie Garri
gós va trobar-hi a faltar un 
apartat de protecció i conserva-
ció integral de Taita muntanya 
i, decididament, no era pas par-
tidari de batejar cims amb noms 
de persones, com apuntava 
l'autor en algunes ocasions. 

A continuado féu ús de la 
paraula l'autor del llibre. Joan 
Buyse. que va manifestar que 
des d'un principi havia com
pres que la realització de l'obra 
havia de ser tasca d'un equip 
compenetrat i amb una forta 
participado d'elements del 
Centre. Afirma que va tenir la 
son de trobar més de trenta per
sones idònies i heterogènies, 
entre Ics quals hi ha\ ia collec 
cionistes de tres mils. presi-
dents de clubs i federacions i 
autors de guies, entre ells sis 
del Centre. 

Va expressar el seu agra'í-
ment a tots els components de 
l'equip i a la nostra entitat. per 

la seva collaboració, que fou 
constant, i féu una particular 
al lusió ais consocis Josep M. 
Sala i Agustí Jolis, els quals, 
amb la seva condicio de piri
neistes i escriptors, havien per-
filat l'obra. També va tenir un 
record per a Robert Ollivier. I 
respecte al Besiberri del Mig. 
va dir que mereixia ser batejat 
amb el nom de l'amie Jolis, 
considérant que expressava 
Topinió de molts excursionis
tes. Tot i aixi. el mateix Agustí 
Jolis havia dit amb anterioritat 
que no era partidari de posar 
noms de persones, com també 
opinava Joan Garrigós. I acabà 
expressant el seu desig que si
guí el public lector qui doni el 
veredicte final d'aprovat o no. 

Entre els assistents hi havia 
un représentant de la casa edi
tora, que va facilitar l'adquísi-
ció del llibre ais assistents. 

El président del Centre va 
cloure l'acte amb agraïments a 
l'autor, al presentador de l'obra 
i al public assistent. 

M. M. 

PRESENTACIÓ 
DELS «QUADERNS 
D'ULLDEMOLINS» 

El dimecres 23 de maig. a la 
sala d'actes de la nostra entitat. 
va tenir hoc la presentació a 
Barcelona dels «Quaderns 
d'Ulldemolins». Que son, 
aquests Quaderns? Una collec-
ció numerada en forma d'opus-
cles, d'unes setanta pagines. En 
el transcurs d'uns quants anys 
n'han vist la llum quatre: 
Ulldemolins, F espai natural. 
Sobre les aies de l'aurora, an
tologia poètica d'Ulldemolins: 
Les Majorâtes del Roser 
d'Ulldemolins i Ulldemolins. 
en el segle xix. 

Els responsables de les edi-
cions. l'Ajuntament i collabo-
radors van creure convenient 
donar-los a conèixer a Barcelo
na, on resideix una nombrosa 
colònia ulldemolinenca. Efecti-
vament. aquests prioratins. sen
sibles a les coses de casa, varen 
acudir a la cita amb una visible 
satisfaccio. 

Fou per a l'entitat un con
tacte més amb aquesta vila 
prioratina. on tantes vegades els 
nostres socis han fet estada co-
mencant o acabant excursions 
peí Montsant i el congost de 
Fraguerau. La vetllada d'aquest 
dia, de carácter cultural, ens hi 
apropava mitjancant una docu
mentado indispensable per a 
conéixer millor aquella contra-
da. 

Va presidir l'acte Josep M. 
Sala, president del Centre, i va-
rem poder comprovar la seva 
erudició. i els seus extensos co-
neixements d'Ulldemolins, del 
Montsant i els seus entorns: un 
enfilall de records evocadors de 
les seves estades a Termita de 
Sant Bartomeu. amb motiu de 
la fundació de l'Associació Ex
cursionista Montsant. de la 
inauguració del pont penjat so
bre el riu, al congost de Frague
rau, etc. 

A continuació, féu ús de la 
paraula Mn. Joan Roig i Mont
serrat, rector d'Ulldemolins. 
d'origen mallorquí. arrelat al 
poblé com un fill més, sacerdot 
poeta agradabilíssim d'escoltar 
i que viu tan estimat pels convi-
latans. Demostrá amb la pre
sentado dels Quaderns, el seu 
alt domini de la comunicació i 
el seu acurat llenguatge. Co-
mencá fent un preambul gene
ral de com havia sorgit la idea, 
de Tacollida que hi dispensa el 
consistori municipal i de com 
varen florir les collaboracions. 
Féu ressaltar que en un poblé 
d'uns sis-cents habitants, em-
prendre una obra literaria com 
aquesta i que pogués tenir con-
tínuítat era ben agosarat. El 
temps transcorregut ha demos-
trat que en pot tenir. perqué son 
acceptats amb illusió. El mate
rial per a noves edicions exis-
teix, cosa que vol dir que darre-
ra els collaboradors hi ha tot 
un poblé conscient de la valúa 
de la seva historia, dels seus 
costums i les seves tradicions. 
Va prosseguir fent una exposi-
ció a tall de sumari. dels quatre 
Quaderns. afegint-hi unes breus 
biografíes dels autors, i acaba 
agraint Tacollida de l'entitat 
per a donar-los a conéixer a 
Barcelona. 

La dissertació de Mn. Joan 
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22 d'Abri l de 1990 

XIII EMBARDISSADA 
Oix, Mestrecà, Rabassa, el Riberal de Beget, 

Monars, Maians, el Toll, Ormoier, 

Grau d'Escales, Oix 

^

^bâk Organitzá: 

CENTRE 

EXCURSIONISTA 

OLOT 

Roig fou elogiada pel public as
sistent que omplia la sala d'ac
tes, i en aquell ambient es res
pirava el desig de tenir-ne una 
gravado per a poder-la escoltar 
en aquells moments escaients. 
quan la melangia apareix. a 
causa de la distancia, i hom 
voldria tornar a la gleva i el 
desti et Higa a ciutat. encara 
que només sigui temporalment. 

A continuado prengué la 
paratila el badie d'Ulldemolins. 
Jaume Figueres. amb un parla-
ment que. si bé fou breu. va 
complaure els assistents. que 
l'escoltaren satisfets de trabar
se en un Hoc on molts anys 
abans havien parlât illustrissi
mes personalitats. des de Jacint 
Verdaguer a Pompeu Fabra. per 
esmentar-ne només un pared. 
Els filis d'Ulldemolins saberen 
agrair les seves paraules i la in-
vitació a l'acte amb un fort 
aplaudiment. 

Després. en abséncia del 
président, el secretan de la jun
ta directiva. Hilan Sanz. va 
cloure l'acte en nom de l'enti-
tat. amb una dissertació plena 
de sentiment, amb perfils fins i 
tot poètics i molt ben teixida de 
records, de sojorns a les oba-
gues montsantines i a les ermi
tes, d'inauguracions. aplecs i 
diades. i un llarg reguitzell de 
pagines viscudes. ben evocado
res de jornades curulles de sa
tisfaccio i de fortes amistats. 
També va parlar deis Quadems. 
que ja coneixia. i de la com-
plaença que li ha via proporcio
nal la seva lectura. Finalment 
encoratja l'equip editor a pros-
seguir per aquest carni, i agraí 
el suport de l'Ajuntament i el 
Conseil Comarcal. També agraí 
a Mr». Joan Roig la seva acura
da presentado, i a Lurdes Ma-
sip. regidora de Cultura, a 
Montserrat Toldrà. autora deis 
volums 1 i 4. i ais assistents la 
seva companyia en semblant 
esdeveniment cultural. 

La vetllada va acabar amb 
un refrigeri, que va donar peu a 
la conversa i ais retrobaments. 
Diada d'exultació de les que es 
recorden sempre i que per a la 
nostra entitat son un motiu de 
satisfaccio. 

M. M. 

CONCERT DE PIANO 
A QUATRE MANS 

El dijous 24 de maig vam 
assistir a un concert de piano a 
quatre mans. a la nostra sala 
d'actes, exécutât per les joves 
concertistes Onia Suz-Berge i 
Eugènia Anís. 

En el programa, que va 
constar de dues parts, vam es-
coltar-hi un escollit ventali de 
peces de coneguts compositors. 
corn Serra. Mozart. Debussy. 
Grieg i Gershwin, una selecció 
que la majoria dels assistents 
demostraren conèixer i sentir
seli identificats. 

Les dues joves concertistes, 
professores de piano des de fa 
dos anys, havien donat amb an
teriorità! concerts a Barcelona. 
Martorell i Caldes de Malave-
11a. Demostraren el seu virtuo-
sisme. domini de l'exeeució 
conjunta i sensibilità! artística i 
tempérament interpretatili. 

Tothom va quedar satisfet 
del concert i reberen moites fe-
licitacions de consòcies nostres 
professional de la musica, i els 
proposaren nous concerts. En 
definitiva, fou una vetllada mu
sical d'aquelles que deixen un 
bon record i que desitjaríem 
que sovintegessin. 

El nostre président. Josep M. 
Sala, va fer-los ofrena d'uns va-
luosos llibres editats pel Centre 
Excursionista de Catalunya, de-
gudament dedieats. com a record 
del seu pas per la nostra entitat. 

M. M. 

CRÒNICA 

DEL MON 

EXCURSIONISTA 

XIII EMBARDISSADA 

Entre les manifestacions ex-
cursionistes mes importants de 

Catalunya, cal destacar l'Embar-
dissada que cada any organitzá 
el Centre Excursionista d'Olot. 

Enguany, el 22 d'abril. les 
previsions meteorológiques ad
verses i les pluges i nevades 
dels dies anteriórs van fer que 
el nivell de participació no arri
bes a I"habitual dels darrers 
anys. El dia semblava que ana-
va bé. amb amplis espais de cel 
blau i sol. En tombar la tarda, 
pero, comenca el plovisqueig. 
amb tronada i calamarsada. que 
deixa uns moments la valí 
d'Hortmoier ben blanca, per a 
acabar ja en plugeta fins a Oix. 

Sense fer cap cim. el recor-
regut d'aquesta XIII Embardis-
sada va ser formidable: una ex-
cursió antológica del que és 
1'Alta Garrotxa. Cada vegada 
que hom participa en aqüestes 
marxes es descobreixen nous 
indrets i paisatges espectacu
l a r : aspres cingleres. vegetació 
exuberant per on discorren ca-
mins meravellosos, ennitcs 
evocadores d'un passat remot i 
lleaendari. 

Aquesta vegada la presencia 
de la neu ais cims mes propers. 
el Comanegra. puig de les Brui-
xes i encara al puig d'Ou i el 
Talló, amb el rerafons dels al-
tres cims ripollesos. va donar 
una visió insólita. 

La caminada començà sor-
tint d'Oix, cap a Mestrecà, Ra
bassa. el riberal de Beget. Mo
nars. Maians, la balma de les 
Gralles. la valí del Toll, Hort-
moier, el grau d'Escales, la pa
lanca d'Agafa l'Ase. per a re
tornar a Oix. 

Hi esmerçàvem vuit hores 
llargues de camí. Les embardis-
sades no son compétitives, hom 
marxa lliurement al seu propi 
ritme. 

El cronista no pot menys de 
donar les grades d'aquesta i 
d'altres embardissades ais orga-
nitzadors. 

Les coses no es fan sols de 
belles paraules. Les hores que 
han esmerçat en aqüestes em
bardissades no tenen preu. 

Només voldria remarcar el 
que ens diuen en la guia i que 
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hem constatât reaiment al nos-
tre pas. «En un punt el camí era 
esllavissat. perô conservava 
l'espai just per a posar-hi el 
peu. Amb motiu de l'Embardis-
sada hem arranjant aquest i al-
tres passos conflictius del Toll, 
especialment pensant en el gran 
nombre de participants i en la 
possibilitat que el terra estigui 
moll»...«Les baranes protecto
res per a protegir el pas d'un 
escaler obert a la roca, molt bo-
nic. perô tremendament encin-
glat»... 

«Al torrent del Toll. un airós 
pont de fusta penjant, construit 
pcl CEO amb motiu d'aquesta 
Embardissada. torna a permetre 
un transit cômode i segur d'una 
riba a l'altra»... «Unes Poses in-
clinades que dificulten el pas, 
paratge força encinglat que ha 
calgut reformar». Contínua-
ment veiem expressions aixi: 
«tôt aquest tram estava comple-
tament embardissat. i ha calgut 
estassar-lo per a fer novament 
possible el pas»... Un altre 
arranjament important a la pa
lanca d'Agafa l'Ase. i així ani-
ríem prosseguint. Aixô aviat es
ta llegit. perô tots aquests tre-
balls son fets a la muntanya a 
hores de camí. 

Per a la indicado del camí a 
seguir s'han utilitzat uns dos 
mil cartells sageta, dels quais 
no quedará rastre després de 
l'Embardissada, i uns pedrons 
estratègics fets per a aquesta 
ocasió i que orientaran el camí 
ais excursionistes. Al llarg de 
l'intinerari s'ha passât per cinc 
controls que anoten el pas dels 
participants, i que son tancats 
per l'equip «escombra». 

Encara cal remarcar el mag
nifie llibret guia que es lliura en 
fer la inscripció, i que recull la 
descripció detallada del recor-
regut. un mapa amb corbes de 
nivell a escala 1:25.000, un es-
tudi de la vegetació de la zona 
amb el corresponent mapa, un 
manifest de defensa de la valí 
d'Hortmoier. un sentit escrit so
bre els habitants de Monars. di-
buixos a la ploma i un perfil 
dels desnivells del recorregut. 

Els excursionistes, dones, 
hem de felicitar sincerament el 
magnifie impuis coliectiu de 
l'equip d'entusiastes que s'ocu-

pa de l'organització i que dona 
un prestigi merescut a l'entitat. 
Tant de bo les institucions 
s'adonessin d'aquests lloables 
afanys! Les obres véritablement 
fetes amb amor son les mes po
sitives. L'excursionista estima 
la terra, el seu país. Com mes 
l'estimes, mes et plau de fer-la 
conèixer ais qui també 1 'esti
men i la respecten. 

L'Embardissada no és un 
aplec, és una joiosa manifesta
do de germanor excursionista i 
de fidelitat a la muntanya. Que 
per molts anys ens puguem re-
veure en semblants jornades, 
amies del Centre Excursionista 
d'Olot! 

Joan Posa 

ACTE D'HOMENATGE 
A MIQUEL COLL 
IALENTORN 

El dia 24 d'abril, a la sala 
d'actes d'Omnium Cultural, es 
va celebrar un acte d'homenat-
ge a Miquel Coll i Alentorn. La 
nostra entitat hi va ser represen
tada per l'ex-president Lluís 
Puntís. Agustí Jolis i aquest 
cronista. 

Entre els anys 1941 i 1987. 
Miquel Coll i Alentorn havia 
ensenyat arreu de Catalunya la 
nostra historia, aquella que no 
incioïen els estudis d'aquella 
época dictatorial, impartint una 
infinitat de cursos i donant con
ferencies, i els seus alumnes. 
agra'íts. van decidir fer-li un ho-
menatge amb la collaboració 
de l'Omnium Cultural, la Unió 
Democrática de Catalunya i el 
Foment de la Sardana de Barce
lona, oferint-li l 'edicióde Púni
ca obra que havia escrit per a 
teatre i que restava manuscrita, 
titulada De la vida de l'infant 
Pere. 

Per donar una major relle-
vància a l'acte van haver-hi uns 
parlaments a canee de Joaquim 
Cabeza i Valls. que féu un re-
sum historie dels cursos, amb 
l'enumeració dels llocs on s'ha-
vien pogut portar a terme, amb 
mes o menys tranquillitat, i 
d'Albert Manent. que disserta 
sobre la trajectôria exemplar de 
l'homenatjat dins la familia, la 

vida pública administrativa i el 
partit. Altres breus interven-
cions del president del Foment 
de la Sardana, del d'Omnium 
Cultural, del conseller Agustí 
Bassols i de Joaquim Xicoy, 
president del Parlament de Ca
talunya, van cloure la vetllada 
d'homenatge a aquest patriota 
de soca-rel. 

Abans. pero, vam teñir el 
goig de sentir la veu de l'home
natjat, que va agrair els elogis 
que s'havien fet de la seva per
sona, que considerava imme-
rescuts, ja que la historia de Ca
talunya, l'explicava per omplir 
un buit que existia sobre aques
ta imponant parcella de la 
nostra vida nacional, i que afir
ma també que sempre es va 
sentir retribuir en veure que el 
nombre d'alumnes augmentava 
i que les llicons mereixien inte
rés i atenció. I aquest acte, pro-
mogut pels seus alumnes i 
amics, digué finalment que 
l'acceptava pensant que, mes 
que un reconeixement a la seva 
tasca pedagógica, era una mani-
festació pública d'árnica! frater-
nitat entre professor i alumnes. 

L'obra de teatre esmentada 
es pot consultar a la nostra bi
blioteca, per gentilesa dels or-
ganitzadors. 

M. M. 

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE LES NOSTRES 
MUNTANYES 

El passat dia 24 d'abril, en 
els locáis del Museu de l'Esport 
«Melcior Colet». tingué lloc la 
presentació del llibre Les nos-
tres muntanyes, del qual és au
tor el conegut muntanyenc Jo-
sep Barbera i Suqué. 

Barbera, excursionista i es
calador incansable, ha volgut 
donar una breu ressenya de 
quasi tots els cimals de la nos
tra térra i aixó l'ha portat a es-
criure aquesta obra, de la qual 
ara ha vist la llum el primer vo-
lum, dedicat a les muntanyes 
del Pirineu i el Pre-pirineu. Un 
segon volum será dedicat a les 
muntanyes de la resta del Prin
cipar 

Féu la presentació de l'obra 

Joan Cervera i a mes de l'autor, 
que agraí les ajudes rebudes. 
pronunciaren unes paraules, 
Joan Garrigós, president de la 
Federació d'Entitats Excursio
nistes de Catalunya, i Fidel 
Sust, director general de l'Es
port de la Generalität de Cata
lunya, que clogué l'acte. 

La nostra felicitado a l'amie 
Barberà, i a la Secretaria Gene
ral de l'Esport, que ha fet possi
ble la publicació d'aquest lli
bre. 

J .M.S .A. 

APLEC DE L'ERMITA 
DE SANT JERONI 
DE MORA D'EBRE 

Dins el calendari tradicional 
de testes de Mora d'Ebre figura 
1'Aplec a Termita de Sant Jero-
ni, que va tenir lloc el dia pri
mer de maig. 

Aquest any el Patronat 
d'Amies de Sant Jeroni ha 
arranjat els accessos, asfaltan! 
una bona part del carni, ha 
agençât Tentoni i ha aconseguit 
el subministrament d'aigua po
table. 

És una diada que apiega per
sones de la Ribera i de la Terra 
Alta. El programa cada any és 
similar: processò, missa solem
ne, el famós ranxo popular, que 
tothom pot assaborir per genti-
lesa de l'Ajuntament, i sarda
nes. 

M. M. 

NOUSARBRES 
MONUMENTALS 
A LES COMARQUES 
TARRAGONINES 

Els Servéis Territorials del 
Departament d'Agricultura Ra-
maderia i Pesca de la Generali-
tat a Tarragona han anuncia) 
cinc arbres considerats monu
menta l que venen a sumar-se 
ais dos ja reconeguts. Els 
d'aquesta tongada están situats 
a Querol (alzina). el Montmell 
(freixe), Tortosa (plátan) i Ar
nés (pi i pimpoll). 

M. M. 
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PRESENTACIÓ DE LA 
HISTORIA DE BARBERÀ 
A TRAVÉS DELS NOMS 

El dissabte dia 5 de maig es 
féu la presentació del llibre 
Historia de Barbere) a través 
deis noms. original de Carme 
Plaza i Arqué, a la sala d'actes 
de la Cooperativa Agricola de 
Barberà de la Conca. El llibre 
ha estat editat per l'Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ra
mon Berenguer IV. 

M . M . 

SETANTÈ ANIVERSARI 
DE LA BIBLIOTECA 
POPULAR 
DEL VENDRELL 

Aquest any compleix setanta 
anys la Biblioteca Popular del 
Vendrell, construida per la 
Mancomunitat i inaugurada pel 
seu president, Josep Puig i Ca-
dafalch. eximi soci de la nostra 
entitat. Aquesta biblioteca té 
actualment més de 20.000 lli-
bres de consulta i és una de les 
sis de Catalunya que disposen 
d'un servei de fonoteca i video
teca. 

M. M. 

HOMENATGE A 
FRANCESC MAGRANÉ 
I PELLICÉ AL CONGOST 
DE FRAGUERAU 

El dia 15 de setembre de 
1989 moria als vuitanta anys, 
l'excursionista retisene, gran 
amie del Centre, Francese Ma-
grané i Pedice. La nostra entitat 
va sentir aquesta pèrdua com a 
pròpia. puix que perdfem un 
amie identificat plenament amb 
el nostre tarannà i que collabo-
rà amb nosaltres sempre que en 
va tenir l'oportunitat. Valgui 
com a exemple el cicle d'excur
sions denominades «El Mont-
sant d'est a oest» o aquell I 
Aplec dels Països Catalans al 
tossal dels Très Reis a Fredes. 
Durant anys hi va haver una re-
lació molt estreta i la seva pre-
sència ens omplia de satisfac
cio. 

Passats vuit mesos, ens van 
fer saber que un grup d'amics 
fidels rendien homenatge a 
l'amie desaparegut al congost 
de Fraguerau. i la nostra entitat 
hi fou representada pel secretari 
de la junta directiva. Hilari 
Sanz, l'ex-president Lluis Pun-
tís i aquest cronista. 

El dia 20 de maig, dones, va 
lenir Hoc aquest acte entranya-
ble, ais Tres Juradets, situats al 
congost de Fraguerau. del ma-
sis del Monsant. L'acte va con
sistir en una missa cantada a 
Termita de Sant Antoni, oficia
da pel rector d'Ulldemolins, 
Mn. Joan Roig. que va recor-
dar-lo amb unes senzilles pa-
raules. plenes de tendresa i sen-
timent. 

Després s'emprengué el ca
ini del coli del Prat, les Cado-
lles Fondes i la Roca Bailadora; 
davant del carni que porta al ra
ce de la cova de la Pastera, un 
rètol indicava el carni cap als 
enlairats conglomerats dels 
Tres Juradets, un d'ells abillat 
amb una gran senyera catalana, 
que es distingia des de lluny. 

Situats en aquell mirador 
d'extens panorama, la cerimò
nia va continuar. Els organitza-
dors havien escollit molt encer-
tadament el Juradet del mig per 
a collocar-hi una placa de ferro 
i bronze, a una altura prudent 
per a poder-la llegir bé. La filia 
de l'homenatjat va córrer la 
cortineta i la placa quedà al 
descobert: «En record de Fran
cese Magrané i Pedice, un ho
me, un muntanyenc. 20 de 
maig del 1990. Els teus com-
panys excursionistes». 

Tot seguit tingueren hoc els 
paiiaments: unes breus inter-
vencions elogiant les virtuts de 
l'homenatjat. el gest simbòlic i 
perdurable de Teffemèride, el 
mestratge rebut. la germanor 
excursionista que sempre reco-
manava i els dots de dirigent 
que al llarg de molts anys se li 
reconeixien. 

Entre els retinitS, que devien 
ser més de cent, hi havia diri-
gents de I'Agrupado Excursio
nista Montsant d'Ulldemolins i 
del Reddis de Reus. Un petit 
grup coral entonava cancons 
després de cada intervenció. 

La filia de Francese Magra

né resta satisfeta de l'acte i dels 
amics que havien acudit a la ci
ta i li havien demostrat que 
l'amistat entre els excursionis
tes és perdurable. El seu pare 
havia sembrat en terreny adobat 
i aquell dia veia que florien les 
seves «llieons a muntanya». Un 
estol de joves seguidors seran 
els continuadors de la bona tas
ca duta a terme per l'amie Ma
grané. per això eren alli desple-
gant la seva eficàcia organitza-
dora. 

La temperatura estiuenca i 
un dinar de germanor a Temuta 
de Sant Antoni van arrodonir la 
diada. 

Prou sabem que no podem 
fer retornar els amics que ens 
precedeixen en el carni eternai, 
però almenys aquesta placa 
perpetuare la seva memòria, 
com la d'altres amics que en el 
vessant septentrional del Mont
sant són recordats: el poeta 
Ventura Gassol i el mestre Eli-
sard Sala. 

Que l'any 2001. en què s'es-
caurà el centenari de la Secció 
Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus. ens puguem 
retrobar novament en aquesta 
contrada tan piena de bons re-
cords. 

M. M. 

MOUNTAIN 
WILDERNESS 
DE CATALUNYA 

L'any 1987 el Club Alpi 
Académie Italia i la Fundado 
Sella van presentar a Biella 
(Italia) la proposta Mountain 
Wilderness, que porta al naixe-
ment internacional d'un orga
nisme que vetllés per la defensa 
de l'alta muntanya. Fou una 
reunió en la quai varen partici
par alpinistes de totes les na-
cions. El résultat fou esperança-
dor. L'any 1989 va tenir Hoc 
una reunió a la seu de la Fede-
ració d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya a fi de crear-la al 
nostre pais. Entre els assistents 
hi havia el nostre president, Jo
sep M. Sala, i, després d'un 
constructiu débat, va quedar 
constituida Tassociació catala
na el 15defebrerde 1990. 

Calia donar-ho a conéixer 
als excursionistes, ja que és 
oberta a tothom: solament cal 
estimar la muntanya i intentar 
mantenir-la sense modifica-
cions o alteracions perjudicials. 

Amb aquest objectiu es va 
fer un acte public a l'Auditori 
de la Caixa de Barcelona del 
carrer de Jaume I. amb Tassis-
tència del coordinador general. 
Carlo Alberto Pinelli. i el secre
tari general. Alessandro Gogna. 
d'Italia, de Jordi Pons, garant i 
promotor del moviment a Cata
lunya, i Joan Garrigós, presi
dent de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya, i 
d'altres destacats dirigents es-
panyols i francesos. Tots ells 
feren ús de la paraula. 

L'acte es va cloure a la nos
tra entitat. on es va fer un brin
dis per la bona marxa de la fla
mant associació. 

M. M. 

PUNTUALITZACIONS 
SOBRE L'ARTICLE DEL 
REFUGI DEL TURBÓ 

Hem rebut una atenta carta 
del Comité Cátala de Refugis 
de la Federació d'Entitats Ex
cursionistes de Catalunya, en la 
qual ens fa notar dues inexacti-
tuds que han détectât en l'arti
cle «Un excès de confiança. El 
refugi del Turbó» (MUNTANYA, 
núm. 767. febrer 1990), que 
aclarim a continuació: 

I a Sobre la propietat del re
fugi del Turbó. Aquest refugi 
és de la Federación Aragonesa 
de Montañismo i no com es diu 
en l'article. 

2* Sobre la causa d'un acci
dent mortal a coma de Vaca. 
Aquest accident, en el qual mo-
riren uns jovenets a l'hivern, no 
va ser perqué el refugi de Coma 
de Vaca fos tancat. sino perqué 
no hi arribaren i se'ls féu de nit. 
El refugi de Coma de Vaca 
sempre ha estat un refugi obert. 

Amb aqüestes puntualitza-
cions esperem que haurem es-
menat aqüestes inexactituds. 
ben lamentables, que no ha-
víem advertit. 

J .N. B. 
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IX Cursa al tue de Mulleres-1990 

Classificació del superitinerari 

Lloc Nom Cat Pujada Total 

1. C. Sabaté-P. Satgé S-H ÍMLV 3 h l 0 ' 2 3 " 
2. J. Canals-J. Soulié S-H lhO.V 3 h l 7 ' 4 5 " 
3. F. Martínez-B. Sabadell . , . S-H IMS ' 3h38 '07" 
4. M. Sánchez-E. Lucas S-H l h l 8 ' 3h41 '24" 
5. J. Sinfreu-D. Santuré S-H lh08 ' 3h42 '15" 
6. J. Sánchez-J. Palacios . . . . S-H l h l 6 ' 3h51 '44" 
7. P. Vidal-J. Castagné S-H lh21 ' 4h39 '40" 
8. J. Campanya-X. Lamas S-H Ih23' 4h48 '50" 
9. A. Cordero-R. Dalmau . . . . S-H lh40' 4h54 '49" 
10. X. González-J. Cervelló S-H lh45 ' 4h59 '14" 

11. M. Ferrer-S. López J-H lh38 ' 5h01 '23" 
12. P. Nicolás-M.A. Puertas . . .S-H lh27" 5h04 '48" 
13. C. Muñoz Repiso-C. Soria . .V-H lh24' 5h06 '10" 
14. F. Villamor-M. Oliveras . . .S-H lh45 ' 5h59 '02" 

15. J. Bisquet-J. Rovira S-H lh48 ' *6h05'00" 
(*) 40 ' de penalització per no pujar al coli de Barrancs 

Classificació femenina 
(Temps d'arribada al tue de Mulleres) 

1. A. Hernández-A. Masip S-D 2h04' 
2. P. Frías-M. Sans S-D 2h22' 

3. C. Valldosera-J. Valldosera .S-D 2h27' 
4. D. Mas-M. Foraste S-D 2h32' 
5. L. Muñoz-P. Blanco S-D 2h35' 
6. N. Casals-L. Salcedo S-D 2h41' 
7. N. Pares-A. Muntane S-D 2h42' 
8. M. Estrada-U. Willius S-D 2h54' 
9. J. Sales-N. Querol J-D 3h00' 

Classificació júnior 
(Temps d'arribada al tue de Mulleres) 

1. C. Suárez-C. Morena J-H l h l ó ' 
2. M. Ferrer-S. López J-H lh38 ' 
3. J. Querol-E. Bladé J-H th47' 

Classificació júnior femenina 
(Temps d arribada al tue de Mulleres) 

1. J. Sales-N. Querol J-D 3h00' 

Classificació veterans 
(Temps d'arribada al tue de Mulleres) 

1. C. Muñoz Repiso-C. Soria . .V-H lh24' 
2. F. Casado-A. Rodríguez . . .V-H lh44' 

3. J.A. Pérez-J. Berlanga . . . . V-H lh56' 
4. J. Sourribes-J.C. Galy . . . . V-H 2h01' 
5. F. Izard-P. Coli V-H 2h41' 

Classificació equips mixtos 
(Temps darribada al tue de Mulleres) 

1. N. Aleix-F. van Herrenveghe MIX 2h2L 
2. J.E. Sillaurren-M. Arnau . . . . MIX 2h48" 
3. P. Bladé-G. Bladé MIX 2h54' 

Classificació absoluta (continuació) 
(Temps d arribada al tue de Mulleres) 

Lloc Equip Cat. Temps 

16. C. Suárez-C. Morena J-H lhló" 
17. G. Abadie-P. Liehr S-H lh27' 
18. S. Massagué-M. Sala S-H lh32" 
19. J.M. Tey-A. Martínez S-H lh33 ' 
20. M.A. Santamaria-A. Sánchez S-H lh44' 
21. F. Casado-A. Rodríguez S-H lh44" 
22. R. Doménech-F. Díaz S-H lh45' 
23. F. Farré-J. Farré S-H lh46' 
24. J. Querol-E. Bladé S-H lh.47' 
25. C. Roca-J. Elena S-H lh48' 
26. P. Tous-M. Repavaz S-H lh51" 
27. J. Colet-V. Marín S-H lh56' 
28. J.A. Pérez-J. Berlanga V-H lh56' 
29. Manuel Balet-J. Pare S-H lh57" 
30. J. Garrido-J.Martínez S-H lh58' 
31. A. Rouzeaud-M. Simonet S-H lh59" 
32. R. Bach-D. Torrent S-H lh59' 
33. J.L. Hurtado-S. Hurtado S-H 2h00' 
34. J. Sourribes-J.C. Galy V-H 2hOL 
35. L. Colomines-J.M. Sala S-H 2h02' 
36. R. Pallas-P. Oller S-H 2h04' 
37. A. Masip-A. Hernández S-D 2h04' 
38. S.Carrillo-C.Terma S-H 2h05' 
39. J. González-E. Quintano S-H 2h08' 
40. A. Floriach-E. Figueres S-H 2h l2 ' 
41 . J. Pérez-M. Santamaría S-H 2hl4 ' 
42. R. Solé-F. Paune S-H 2hl4 ' 
43. F. van Herrénveghe-N. Aleix MIX 2h21' 
44. Q. Campos-P. Gelis S-H 2h22' 
45. J.L.Fernández-A.Fernández S-H 2h22' 
46. J.A. Bermejo-P. Salas S-H 2h22' 
47. P. Frías-M. Sanz S-D 2h22' 
48. CH. Manget-C.A. Gallegos S-H 2h23' 
49. F. Terradas-L. Olivas S-H 2h27' 
50. M. Castells-M. Esteva S-H 2h27' 
51. J. Valldosera-C. Valldosera S-D 2h27' 
52. A. Bernardo-F. Ajarnaute S-H 2h28' 
53. O. Rosselló-G. Mases S-H 2h29' 
54. D. Mas-M. Forasté S-D 2h32' 
55. T. Izko-P.F. Elizalde S-H 2h35' 
56. L. Muñoz Repiso-P. Blanco S-D 2h35' 
57. R. Junyent-V. Espinosa S-H 2h35' 
58. F. Izard-P. Coll S-H 2h37' 
59. M. Cabestany-R. Cabestany S-H 2h37' 
60. I. Garcia-M. Rey S-H 2h37" 
61. C. Roig-J. Lafarga S-H 2h37' 
62. M. Casals-L. Salcedo S-D 2h41 ' 
63. A. Jou-J.M. de Hamdedeu S-H 2h41" 
64. N. Parés-A. Muntaner S-D 2h42' 
65. J.E. Sillaurren-M. Arnau MIX 2h48' 
66. L. Pibouleu-J. Paimo S-H 2h50' 
67. J. Cardona-J. Guasch S-H 2h53' 
68. P. Bladé-G. Bladé MIX 2h54' 
69. M. Estrada-U. Willius S-D 2h54' 
70. N. Querol-J. Sales J-D 3h00' 
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II Copa Internacional dels Pirineus 

Classifícació absoluta 

Lloc Equip 
Temps Traça Temps Tue 

Catalana Mulleres 
Temps 

Total 

1. Pierre Satge 
Christian Sabather . . 

2. Jacques Soulié 
Jordi Canals 

3. Berenguer Sabadell 
Francese Martínez . . 

Classifícació femenina 

. 2h38 '49" 3 h l 0 ' 2 3 " 5h49 '12" 

. 2h44 '46" 3 h l 7 ' 4 5 " 6 h 0 2 ' 3 1 " 

. 3 h l 9 ' 1 0 " 3h38 '07" 6h57 '17" 

Lloc Equip 
Temps Traça Temps Tue 

Catalana Mulleres 
Temps 

Total 

1. Anna Masip 
Aurora Hernández 

Classifícació júnior 

5 h 2 8 ' 0 1 " 2 h 0 4 ' 0 0 " 7 h 3 2 , 0 1 " 

Lloc Equip 
Temps Traça Temps Tue 

Catalana Mulleres 
Temps 

Total 

1. Carlos Suárez 
Carlos Morena . 3h 13*54" Ih 1 6 W 4h29'54" 

LLIBRES 

IMAPES 

FLORA DEL MASSÎS 
DEL PORT 

Lluis de Torres i Espuny. 
Publicacions de la Diputaciô de 
Tarragona, 1989. 

L'autor ha dedicat molts 
anys a herboritzar a les munta-
nyes dels ports de Beseit durant 
diferents périodes. El treball 
continuât de l'any 1987 i part 
del 1988 ha donat com a fruit 

aquest complet treball acabat 
d'aparèixer. 

L'autor reivindica la deno
minaci© del topònim Port per a 
identificar el massís, enfront 
del de Ports o Ports de Tortosa 
o Ports de Beseit, ja que el pri
mer és el que sempre han em-
prat els habitants del país. 

Després d'una breu descrip-
ció del territori en els aspectes 
de relleu, estratigrafía, litologia, 
edafologia, hidrología, clima i 
població, s'entra de pie en r a s 
péete florístic. S'ha tingut en 
compte la bibliografia i les cita-
cions de tots els botánics que 
durant mes d'un segle han her-
boritzat al massís. fent un tre
ball global per tal d'inventariar 
tota la flora del Port. 

Cada espècie vegetal té una 
descripció de l'habitat en qué 
es troba, seguit de les citacions 
prèvies i de les pròpies de l'au
tor. Al final de l'obra s ' in-
clouen els set mapes, on es pot 
trobar dins l'entramat del réd
ele UTM d' l x 1 km, la localit-
zació mes concreta deis indrets 
on ha estât trobada cada espè
cie. Hi ha també un índex de 

topónims i un breu vocabulari 
dels noms catalans autôctons de 
les plantes. 

En definitiva, ens trobem 
davant d'un estudi cientific im
portant sobre una zona, el mas
sís del Port, desconeguda enca
ra en molts aspectes. 

Joaquim Ferras i Prats 

QUE BONICA 
ÉS LA MUNTANYA 

Ricard Fernández i Molinet. 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1989. 96 pàgs. ill. 
(Llibres de motxilla, 37). 

El trenta-setè llibre de la col-
lecció toca un tema poc habitual: 
la muntanya tractada amb un hu
mor una mica esbojarrat, que 
potser agradara a molts i no tant 
a d'altres. Perqué aquest és un 
tema subjectiu, que depèn, no 
tant de la manera de ser del lec
tor, com del seu estât d'ànim. 

Calia, pero, fer aquesta ex
periencia i l'autor se n'ha sortit 
prou bé. 

J. M. S. A. 

HOMES IREFUGIS 

Joan Masats i Climent. Pu
blicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1989". 96 pàgs. ili. 
(Llibres de motxilla, 38). 

Aquest llibre és l'obra pos
tuma de Joan Masats, que morí 
sobtadament abans de veure-la 
publicada. Una historia curta 
però ben documentada sobre 
els refugis de muntanya a Cata
lunya i els qui l'han portada a 
terme, escrita d'una manera 
plañera i agradable de llegir, i 
de la qual fem nostres les pa-
raules amb qué acaba: «Espero 
i desitjo que per molts anys 
continui' amb la mateixa em
penta, tot demanant a tothom 
que doni un cop de mà en 
aquesta difícil tasca de cons
truir i, encara mes. de conservar 
un patrimoni que. en definitiva, 
és de tots». 

J. M. S. A. 

ARAZAS DE ABAJO ARRIBA 
Ordesa - Gavarnie - Pineta -
Escuain - Aníselo - Bujaruelo 

Jesús M. Rodríguez. Ed. 
Goilur, Centro Información de 
Montaña. Sant Sebastià, 1989. 

J.M. Rodríguez ha fet un in-
tens treballs de recopilació de 
materials descriptius al voltant 
de la valí d'Ordesa. El résultat 
és un volum on es detallen 327 
itineraris, que van des de les 
vies d'accès normal ais cims, 
fins a les moites i variades vies 
d'escalada que el massís del 
Mont Perdut ofereix, sense 
oblidar alguns dels descensos 
de barranes, que l'intens treball 
d'erosió en el terreny calcari 
possibilita. 

Una primera part, la de gene-
ralitats, ens dona una idea de la 
creació del primer pare nacional 
a l'Estât espanyol i la seva evo-
lució fins avui día. Unes intéres
sants anotacions reflecteixen la 
historia de l'activitat munta-
nyenca en la zona, amb els noms 
dels seus protagonistes. No fal
ten unes breus indicacions sobre 
la flora i la fauna, i, com és nor
mal en moites guies, una relació 
de refugis i abrics que possibili-
ten les excursions peí pare i els 
seus entorns. 

Llàstima que la pobra pre
sentado tipográfica desmereixi 
un bon tros el treball. 

J. M. S. A. 

LW PYRÉNÉISTE 
MÉCONNU. LOUIS 
ROBACH, 1871-1959 

Michel Weidner. Ed. Librai
rie dez Pyrénées. Pau. 1989. 

Louis Robach. un pirineista 
desconegut per a la majoria de 
muntanyencs catalans, féu, jun-
tament amb Fausse, Porter i 
Gaurier, la primera ascensió 
amb esquís al Mont Perdut el 4 
de juny de 1906. 

Petit detall d'un home apas-
sionat i bon xic extravagant, la 
seva targeta de visita deia: 
Louis Robach. Astrônom, fotô-
graf. alpinista i a vegades cirur-
già dentista. No té auto. 
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Tota una descripció! 
Michel Weidner s'intéressa 

per aquest personatge i del seu 
interés nasqué aquest llibre. 

En una primera part, escrita 
per Weidner. se'ns conta la his
toria d'una vida ben plena. Ens 
fa conèixer l'home, les seves 
afeccions, les seves passions: 
col-leccionista, astrônom. fotô-
graf, viatger infatigable d'una 
sobrietat espartana i, sobretot. 
el gran muntanyenc que fou. En 
una segona part, Weidner ce-
deix el protagonisme al mateix 
Robach. mitjançant una pacient 
recollida deis seus escrits dis
persos, i d'aquesta manera, co-
neixem de primera mà moites 
de les activitats d'aquest gran 
home que fou Louis Robach. 

Un llibre que no hauria de 
faltar en cap biblioteca d'un 
muntanyenc que s'interessi una 
mica per la historia del pirineis-
me. 

J. M. S. A. 

L OBERLAND BERNOIS 
À SKIS 

Daniel Anker i Hans Gras-
sen. Editions Denoél. París, 
1990. 

Un altre beli volum de la col-
lecció creada per Gastón Rébuf-
fat i que recull els cent descen
sos mes bonics i excursions amb 
esquís per l'Oberland bernés. 
Naturalment, sempre a criteri 
deis autors. 

Com de costum, bona im-
pressió, fotografíes molt boni-
ques i textos explicatius fan ve
nir salivera ais afeccionats a 
Tesqui de muntanya i, d'aques-
tes pagines, és possible que en 
surti mes d'una excursió ais 
Alps Bernesos. 

J. M. S. A. 

GUIA DE LES ALGUES 
I ELS ÜQUENS DELS 
PAÌSOS CAT ALANS 

Jaume Cambra. Antoni Gó-
mez i Jordi Rull. Ed. Pòrtic, 
1989, 190 pàgs. i l i . (Conèixer 
la natura, 7). 

GUIA DE LES MOLSES 
I LES FALGUERES 
DELS PAÌSOS 
CATALANS 

Enrié Gracia i Mercè Sanz. 
Ed. Pòrtic, 1989, 189 pàgs. i l i . 
(Conèixer la natura, 8). 

Heus ací dos llibres que ens 
permeten aproximar-nos a la 
part de la botànica que és més 
diferent del que a un nivell vul
gar es coneix per una pianta i, 
per tant, més difícil. 

Cal dir d'entrada que Tas-
pecte de la presentado deis lli
bres és molt digne, amb foto
grafíes en color, dibuixos i es
quemes que ajuden a la com-
prensió i la identificado de les 
especies. Tanmateix, en voler 
utilitzar els llibres, hem tingut 
la sorpresa de trobar un llen-
guatge molt tècnic, potser im-
propi d'un text destinât a les 
persones que volen introduir-se 
en el mon de les plantes sensé 
flors. Sembla que els autors, 
bons coneixedors de les seves 
respectives especialitats, no ha-
gin sortit del seu mon quotidià. 
el dels especialistes. en molts 
aspectes molt allunyat del mon 
dels amants de la natura. Es una 
llàstima que no s'hagi fet un es-
forç més gran de buscar i apli
car, sensé por de passar per poc 
científic, un llenguatge més en-
tenedor. Si volem fer arribar els 
complexos coneixements del 
món de la natura a un segment 
important de la població, hem 
de resoldre el problema de la 
comunicació. La nomenclatura 
tècnica, imprescindible d'altra 
banda, és un dels majors obsta
cles per a les persones que s'in-
teressen per primera vegada pel 
món natural i el llenguatge deis 
especialistes, moites vegades, 
els és un llenguatge del tot crip-
tic. que els porta a abandonar 
una afecció encara incipient. 
Davant d'això. els especialistes 
s'han d'interrogar sobre la des
tinado del seu treball i sobre la 
funció social de la seva recerca. 
En el nivell de les obres que es
tent comentant, cal que el llen
guatge sigui planer i no consti-
tueixi un obstacle que impedei-
xi la comunicació dels coneixe
ments. 

Tot aixó no treu que tenim 
els primers manuals sobre 
aqüestes branques de la botáni
ca, tradicionalment poc conrea-
des pels afeccionats. Esperem 
que en el futur podran ser mi-
llorades per Tus i per Taprofun-
diment deis estudis. 

J. N. B. 

CICLISMO DE 
MONTAÑA BTT 

Adolfo Martínez Juango. 
SUAEdizioak. 1990. 116 pàgs. 
i l i . (Descubrir navarra). 

Aquest llibret ens ofereix un 
compendi de 25 itineraris a re
correr damunt la bicicleta per la 
muntanya navarresa, precedits 
d'un breu resum d'indicacions 
prèvies. Nocions bàsiques de la 
tècnica que cal emprar tant a la 
pujada com al descens, material 
i l'equip més adequat per a anar 
per la muntanya tot pedalejant. 

Els itineraris son d' 11 a 40 
km i cadascun d'ells va acom-
panyat d'un mapa extret del de 
l'IGN, amb la ruta senyalada en 
vermell. Un quadre informatiu 
explica les distancies, els hora-
ris, els desnivells, el grau d'in-
terès i la dificulta! de cadascuna 
de les rutes descrites. 

En la presentació de Ciclis
mo de Montaña BTT diu que 
rodar per camins i pistes, peda-
lejar en plena natura i gaudir de 
la muntanya des del selló és 
una activitat d'una gran bellesa 
i, malgrat que sigui nova a casa 
nostra, està acaparant 1'interés 
deis afeccionats ais esports de 
muntanya. Una bicicleta i una 
petita motxilla son suficients. 
Navarra es converteix en un 
Hoc ideal per a la práctica 
d'aquest esport de muntanya. 
Itineraris per les planures desèr-
tiques de Las Bardenas, pels 
paisatges abruptes i frondosos 
del Pirineu, pels camins ances-
trals de Santiago, les velles Ca
ñadas Reales, els monuments 
megalítics... 

Un llibre pioner en la seva 
modalitat, que uneix la munta
nya i la bicicleta, per a recorrer 
Navarra. 

Kildo Carrete 
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C E R D A N Y A 
AgustíJolis i M. Antonia Simó, 

D e l C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
C L U B A L P Í C Á T A L A 

C E R D A N Y A 
A L T E S V A L L S D E L S E G R E 

A. JOLIS i M. A. SIMÓ de JOLIS 

UNA VISIO GLOBAL 
D'AQUESTA COMARCA 

CATALANA 
• 52 itineraris turístics. • 98 itineraris de muntanya amb diverses 
variants i vies d'escalada. * 10 dibuixos descriptius. • 21 croquis 

de vies d'escalada. • 9 fotos en color. • 2200 topônims. • 12 
mapes paroláis a escala aprox. 1:50000. • 1 mapa general a 

escala 1:100000 a tres colors. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
— COMISSIÓ DE PUBLICACIONS — 

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

* W £ ^ k BUTLLETA 
SS DE 
jHr SUBSCRIPCIO 

MTJNTANYA 
C E N T R E E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A 
Club Alpi Católa 

c. Paradis, 10 Barcelona (2) 

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

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 
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LA MILLOR QUALITAT I EL MILLOR SERVEI 
DE SEMPRE, PER A LA CULTURA I L'ESPORT 

MUl^0AN\Â L A P R I M E R A R E V I S T A D E L ' E X C U R S I O N I S M E C A T A L À 

r 
BUTLLETA 
DE 
SUBSCRIPCIO 

Tallar per on 

indiquen els punts 

i reomplir adequadament 

la butlleta 

Nom 

Carrer 

n.o pis Poblado O.P. 

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

Cobrament: per banc, segons autorització adjunta O Signatura 

Data 

Banc 1 Caita 

Carrer 

n.° Poblado O.P. 

Sr. Director 

Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu 1er efectiu el rebut anual de la revista MUVTANYA del Centre Excursionista 

de Catalunya-Club Alpí Cátala corresponent a la subscripció 

a nom de , 

que viu a 

Poblado amb carree al compte corrent o d'estalvi 

a nom de Signatura 

L_ 



La Comissió de Publicacions 
es complau a oferir-vos 
les darreres novetats. 

Adquiriu i divulgueu l'obra del CENTRE 

Via tges amb eis 
pastors 
t r anshuman ts . 

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

RAMON PUJOL I ALS1NA 

FLORS DE 
MUNTANYA 

Libre d'homcnatgc » cura de . tosep Nucí i Radia Crup d'Esiiidis Bcwanks Ramón Pujol i Alsina 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Flors de 
M u n t a n y a . 

Lobra de divulgació de 
Flors de Muntanya, amb 
texti dibuixosden Ramón 
Pujol i Alsina, aparegué 
en aquesta revista 
MUNTANYA entre 1970 
i 1974. 
Ara ha estat aplegada en 
aquest volum, a la 
memoria del nostre 
enyorat amic. 

Les c iu ta ts del 
m ó n . 

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

Joan Roseli i Sanuy 
Carme üompart i Díaz 

G U I A G E O L O G I C 

D E L M O M T S E 

I D E L A V Â L L D'i 

Guia geo lóg ica 
del Mon tsec 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. 

IONISTA DE CATALUNYA 
DE PUBL ICACIONS — 
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