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EDITORIAL 

La muntanya que omple 

Com els n o s t r e s lectors v a n po

der l legir, e n el n ú m e r o de la re 

v i s ta M U N T A N Y A co r r e sponen t al 

p a s s â t m e s de d e s e m b r e v a m pu

bl icar u n conjunt d 'ar t icles sobre 

la s e r r a de l 'Albera. Tot p lega t 

com u n c o r o n a m e n t del cicle d'ex

curs ions a aque l l a s e r r a l a d a que 

s e p a r a i une ix a l h o r a dues p l anes 

g e r m a n e s , el Rosselló i l 'Empor-

dà . E n a q u e s t n ú m e r o de la revis

t a M U N T A N Y A , comple tem la pu

b l i c a d o d ' aques t s ar t ic les p résen

t a n t a i s n o s t r e s consocis i lectors 

els d a r r e r s t r eba l l s ap legá i s , que 

no v a n poder figurar en el n ú m e 

ro an t e r i o r pe r m a n c a d 'espai . 

F a n re fe renc ia c o n c r e t a m e n t a as-

pec tes n a t u r a l i s t e s de la f auna i 

la v e g e t a d o i a u n r e s u m del que 

h a n e s t â t els cicles d 'excurs ions 

que h a n o r g a n i t z a t al l l a rg de sis 

a n y s e ls nos t r e s consocis F r a n -

cesc Bea to i Kildo C a r r e t e . 

A r r a n de l a p u b l i c a d o d'a-

q u e s t n ú m e r o monogràf ic - f e i a 

m o l t s a n y s q u e no se 'n p u b l i c a v a 

c a p - h e m p o g u t recol l i r i obser

v a r u n a se r i e de r eacc ions que 

v o l d r í e m e x p o s a r i c o m e n t a r 

b r e u m e n t . 

H e m de cons ta ta r , en p r i m e r 

Hoc, la mol t bona acollida que h a 

t i n g u t la p u b l i c a d o d ' aques t con

j u n t de t reba l l s . Val a d i r que , e n 

genera l , t o t s t e n i m m e s t endenc ia 

a que ixa r -nos que a felicitar. Pot-

se r convencuts , mol tes vegades 

a m b rao , que les coses h a n d ' ana r 

bé per si soles . T a n m a t e i x , q u a n 

r e b e m u n e s q u a n t e s felicitacions 

o a l t r e s comen ta r i s de satisfaccio 

sobre el con t ingut o la p r e s e n t a d o 

de la r ev i s ta , podem p e n s a r legíti-

m a m e n t que aque l les felicitacions 

son ind icadores d 'un e s t a t d'opi-

nió m e s genera l i t za t , que no es 

mani fes ta , p e r les r a o n s que si-

guin , però que hi és . 

E n segon Hoc, constatem, u n a 

vegada mes , que els t rebal ls que 

a r r iben més a u n a g ran majoria 

deis nos t res consocis i lectors son 

aquells que els pe rme ten repet i r 

allò que descr iuen o proposen. Per 

contra, les g r a n s proeses alpinísti-

ques, tot i ser admirades com u n a 

cosa fabulosa, les consideren allunya-

des de la seva s i t uado concreta i 

esdevenen i r rea ls i l lunyanes , fora 

de tota experiencia personal. 

A p e s a r que l ' excurs ionisme si-

gui u n a ac t iv i t a t de l l eure minor i 

t a r i a , h i h a u n con t ingen t impor-

t a n t de pe r sones i n t e r e s sades a 

conéixer coses, i n d r e t s , fets, real i -

t a t s , que segue ixen a q u e s t s t r e 

ba l l s de llocs que podr í em consi

d e r a r j a coneguts . A q u e s t a consi

d e r a d o del nivell de cone ixement 

del n o s t r e pa í s t a m b é h a u r i a de 

ser posa t en d u b t e . É s ve r i t a t que 

hi h a u n a g r a n capac i t a t de mobi-

l i ta t pe r a a r r iba r a llocs l lunyans i 

per a recorrer indre t s desconeguts, 

pero t amb é és ver i ta t que moltes 

de les noticies que ten im deis llocs i 

deis para tges son poc precises, an

t igües o, en el pitjor deis casos, re-

produides d 'altres t rebal ls an te -

riors. Pe r aixó, els articles i els iti-

ne ra r i s que h e m pogut llegir en 

aques t número de la revis ta M U N 

T A N Y A , dedicat a l'Albera, h a n t in

gu t aques ta acollida t a n bona. H a n 

es t a t t r eba l la t s i aques t t rebal l es 

veu. U n a feina ben fe ta . 

Des d ' aques tes ra t l l es voldr íem 

con t r ibu i r a desve t l l a r l ' in terés de 

to ts a p rac t i ca r u n excurs ion i sme 

o u n a l p i n e s m e m é s act iu, és a 

dir , aquel l r ecor re que observa, 

escr iu , cerca, descobreix i fa pa r t i 

c ipar els a l t r e s d'alló que h a vis-

cut . E n definit iva, a p rac t i ca r la 

m u n t a n y a que omple . 
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L'ALBERA 

La tortuga mediterrània 
en els Aspres de l'Albera 

Jenar Felix i Franquesa 
Del Grup d'Estudi i Protecció de les Tortugues 

La tortuga mediterrània, també ano-
menada tortuga d'Hermann d'Europa 
Occidental (Testudo hermanni robert-
mertensi), és actualment amenacada 
d'extinció en tota la seva àrea de distri-
bució. La conca de la Mediterrània, a 
causa de la presencia de l'home des de 
temps prehistòrics, ha sofert un procés 
de degradació creixent, que ha incidit 
particularment en els hàbitats origináis. 
Les cinc tortugues terrestres que es dis-
tribueixen tot circumdant la Mediterrà
nia acusen una problemàtica, ja históri
ca, que predestina el seu avenir. Ultra 
la destrucció de l'habitat, els encreua-
ments genètics i les reintroduccions 
han modificat greument l'ecologia 
d'aquestes especies, en animáis tan es-
trictament relacionats amb el medi. Cal 
dir que els animáis poiquiloterms (de-
pendents de la temperatura exterior), 
terrestres i poc donats a grans despla-
§aments, poden considerar-se elements 
indestriables del paisatge, i que la pèr-
dua de les seves poblacions no és mes 
que la xacra ecològica del paisatge. La 
seva protecció, ultra una política genè
tica estricta, és basada en la mateixa 
protecció del paisatge mediterrani. 

LA PRESENCIA RELICTUAL 
A L'ALBERA 

Una sèrie de caractéristiques corolò-
giques fan de l'Albera un massís unie i 
d'una importancia transcendental dins 
la regió biogeogràfica de la Mediterrà
nia occidental, que ha permès al llarg 

del temps geologie la presencia d'ülots 
relictes d'espècies en regressió, com és 
el cas de la tortuga mediterrània. 

Els Aspres del vessant empordanès 
(Aspres centrais i serra de la Balmeta), 
fan alhora de nudi de recolliment i fo
cus d'expansió per a la fauna meridio
nal de diferenciació bètico-rifenya o 
nord-africana, i la centreuropea termò
fila, durant les oscillacions eustàtiques 
de la Mediterrània. Això ha estât parti
cularment aixi en els périodes de les 
glaciacions plistocèniques que, per la 
posició dels gels per un costat i les 
transgressions marines per l'altre, con
dicionaren les especies a refugiar-se en 
una zona compresa entre els Aspres de 
l'Albera i la plataforma continental 
(posició entre els recs submarins de La-
caze-Duthiers i de la Fonerà, o a desa-
parèixer, com així succei en diferents 
families d'amfibis i rèptils que formen 
part del registre fòssil del Miocè en di
ferents localitats catalanes (cocodrils, 
bòids, varànids, etc., que actualment 
resten représentais en la fauna al sud 
del Sahara). 

Actualment, com a période calent i 

La tortuga mediterrània (Testudo 

hermanni) té l'últim reducte a l'Albera. 

Foto: Jenar Félix. 
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de transgressió marina, iniciada a partir 
de l'ultima glaciació Würm III (trans
gressió versiliana), un seguii d'espè-
cies, sobrevingudes al nou période, 
s'han réfugiât a redós de les serres de 
l'Albera i de la Balmeta, on presenten 
nuclis residuals. 

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA 

La subspècie que viu a l'Albera 
(Testudo hermanni robertmertensi) 
ocupa àrees restringides en el Medite-
rrani occidental, és a dir, Italia, Franca 
i Espanya. 

A Italia, aquesta espècie ha desapa-
regut pràcticament del seu habitat cos-
taner ( B R U N O , 1973) i es desconeix la 
importancia actual de les poblacions 
peninsulars. Bon nombre de les obser-
vacions donades a conèixer per B R U N O 

i M A U G E R I (1976) es refereixen a indi
vidus escapats de captivitat. 

Pel que fa a les illes italianes, es tro-
ba a Sic i l ia (poc abundant), sardenya 
(poblacions febles i localitzades) i Elbe 
(considérablement rarificades). Sembla 
que en aquest segle ha desaparegut de 
les illes de la Pianosa, Pantelleria, 
Lampedusa i Linosa. 

A Franca, Tactual distribució es limi
ta al massis de Maures i l'Esterel (dep. 
Var), que ocupa una extensió aproxima
da de 1.800 km 2, amb uns efectius apro
ximáis de 10.000 individus, i a Còrsega 
(M. C H E Y L A N , 1981). Ha desaparegut de 
les localitats donades a conèixer a finals 
de segle per C O M P A N Y O (1863) en els 
Pirineus Orientais. 

En la Península Ibèrica fou consig
nada a principis de segle per J . M A L U -

Q U E R (1917) en el cap de Creus, on 
presumiblement ha desaparegut. Des 
de mitjan segle es creia en la presencia 
de la tortuga mediterrània en el País 
Valencia. Aquest error va ser iniciat 
quan Wermuth, l'any 1952, va fer la 
descripció de la subspècie amb exem-
plars que suposadament, provenien de 
les illes Balears i de Valencia. Aquest 
autor va utilitzar tretze paratips provi-
nents de Valencia i aconseguits a Ber
lin, a través de 1'importador Kurt Mil
lier, donant com a terra tipica les mun-
tanyes al nord d'Artà, a Mallorca. 
Probablement, les tortugues havien 
anat en vaixell de les Illes a Valencia i 

d'aquí a Berlín. L Ó P E Z J U R A D O i al. 
(1979) atribueixen a aquest fet que 
Wermuth dones aquesta ciutat com a 
lloc de procedencia, error que s'ha anat 
mantenint en els diferents tractats 
d'herpetologia de la Península. Pero en 
l'extensa monografía d'aquests autors, 
es prospecta exhaustivament la costa 
valenciana i hom recull informado so
bre el tema amb un résultat negatiu. 

Hem exposât aquesta particularitat 
perqué si l'espècie no existeix a la cos
ta valenciana, el nucli mes dens i ex-
tens de la Península és el de l'Albera. 
Pero tot i així, diferents captures d'ani
mais solitaris denoten o poblacions re-
lictuals en els últims estertors de super
vivencia o animais asilvestrats. 

A la Península Ibérica, aquesta es
pecie és propia deis contraforts orien
tais del Pirineu i Pre-Pirineu, així com 
de la Señalada Litoral Catalana. Pero 
cal dir que en l'actualitat ha desapare
gut quasi completament d'aquesta zo
na i ausa una forta regressió en la Ser-
ralada Litoral. En aquesta, els diferents 
individus solitaris que es troben s'eri-
geixen com a véritables repussalls de 
l'antiga població, on es fa impossible 
la reproducció (FÉLIX, 1984). Tal és el 
cas de les poblacions de la serra de les 
Gavarres i del massís de Garraf, que 
poden considerar-se extingides ja a 
principi de segle. A la plana de la Ga
lera, entre el Montsià i els ports de Be-
seit, sembla que encara s'hi troben in
dividus reproductors. 

Es sens dubte ais contraforts orien
tais del Pirineu on les poblacions, anti-
gament ben distribu'ides, han prevalgut 
en forma de petits nuclis reproductors 
a'ñlats. El massís de l'Albera i la serra 
de la Balmeta constitueixen l'últim re-
fugi de poblacions autôctones repro
ductores de la Península Ibérica. Es 
considera que a principis d'aquest se
gle cobrien una extensa zona de 350 
km 2 , redu'ida en l'actualitat a sis nuclis, 
que sobrepassen, alguns d'ells, el cen
tenar d'individus ( F E L I X , 1980). 

No obstant aixô, cal dir que fins fa 
ben poc temps la tortuga mediterrània 
ocupava tots els contraforts muntanyo-
sos entre l'Ebre i el Roine, encara que 
en l'actualitat tan sois el massís de 
Maures i el massís de l'Albera presen
ten poblacions autôctones reproducto
res ( C H E Y L A N , 1893). 

A les illes Balears és présent en pe
tit nombre a Menorca i al sud-oest de 
Mallorca. En aquest segle ha desapare
gut d'Eivissa i Formentera. 

HABITAT 

L'habitat preferencial per a la tortu
ga mediterrània és litoral, principal-
ment en zones baixes i poc accidenta-
des, rarament rocoses i amb una vege-
tació arbustiva i arborescent típicament 
mediterrània. 

Una característica comuna en les 
poblacions continentals d'aquesta es
pecie és el substrat. Tant en el massís 
de l'Albera com en la Provença orien
tal (massís de Maures), fréquenta ex-
clusivament els tenenys cristallins 
formats per gneis, micasquists, etc., 
acompanyats d'una flora particular. 
Les comunitats mes caractéristiques 
pertanyen a les series de l'alzina sure
ra, series acidófiles de l'alzina i serie 
de l'alzinar-castanyeda. 

Entre les especies mes típiques es 
troba l'alzina surera, l'alzina, el pi 
pinyer, el pinastre i el bedoll en els 
cursos d'aigua. En l'estrat arbustiu, 
l'arboç, el ginebró, l'aladern, les este-
pes, el bruc i l'argelaga negra. 

De forma general, podríem dir que 
les fondalades mes encaixonades, els 
pendents forts i les arbredes en forma-
cions denses son menyspreats en profit 
de les dépressions d'origen alluvial 
que presenten un medi mes obert amb 
bosc esclarissat, compost d'arbres es-
parsos i d'una brolla densa. Els sectors 
rocosos, així com les zones degradades 
amb brolles de bruc i estepes son poc 
freqüentats, i no és sino a la primavera 
que les tortugues deixen, en aqüestes 
zones, els cursos d'aigua per a endin-
sar-se en les brolles en cerca deis re-
brots que els ofereix la vegetació her
bada i arbustiva. 

La tortuga mediterrània en el massís 
de l'Albera seria una especie típica de 
l'alzinar litoral en la variant silicícola 
de la sureda. L'ombra de la sureda, 
molt mes minsa que no pas la de l'alzi
na, determinará la insolació en el bosc 
i, per tant, donará peu a la colonització 
d'aquest per part deis animais amb re-
queriments termoreguladors, com és el 
cas de la tortuga mediterrània. 
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• el Volò 
Portvendres 

Cap de 
Creus 

Cadaqués 

Distribució de la tortuga mediterránia en 

els espadáis deis contraforts orientáis del 

Pirineu, segons Félix (1984). 

EL PASSAT DE L'ESPECIE 

L'actual subspècie de tortuga mediter
ránia és el descendent de línies d'espè-
cies instai-lades a l'Europa occidental des 
de fa molt temps. Després de l'aparició 
del gènere (probablement d'origen orien
tal) en el Miocè inferior (26 milions 
d'anys) no hi ha hagut intermpció de la 
seva presencia al llarg del temps geologie. 

Mentre que en el cas de la tortuga 
de rierol (Mauremys caspica) és acan
tonada després del Pliocè, a causa 
probablement de les glaciacions qua
ternaries, a la riba sud de la Mediterrá
nia, el gènere Testudo és present en di
versos jaciments postpliocènics, a mes 
d'observar-se en l'actualitat algunes 
poblacions relictuals. 

En el temps passât, va viure a Euro
pa un antecessor directe d'ambdues 
tortugues terrestres ibériques (la tortu
ga grega i la mediterránia). No obstant 
aixô, es desconeix en quin moment i en 
quin Hoc del Mediterrani s'ha indivi-
dualitzat l'espècie T. hermanni. Alguns 
autors, com F. de Broin, consideren 
que les dues línies devien separar-se 
almenys després del Pliocè i que els in
dividus de Testudo del Quaternari de 
Franca pertanyen a la linia hermanni. 
Igual que la tortuga d'estany (Emys or-
bicularis), la seva distribució actual és 
restringida, ja que han desaparegut de 
régions com Anglaterra, Bélgica, Dina
marca, etc. 

Les dues subspècies actuáis de la 
tortuga mediterránia corresponen a un 
procès d'especiació geográfica provo
cada per la disjunció d'una área inicial 
continua. L'esquema biogeogràfic pro
posât per a aquesta especie és clàssic 
en el Mediterrani, ja que es troba en 
d'altres especies de rèptils. 

ACTIVITAT ANUAL 

El conjunt deis diversos tipus d'acti-
vitat al llarg de l'any es modifiquen 
profundament, en particular les de
pendents de la insolació, molt impor
tant per ais rèptils. 

El période hivernal és compres entre 
els inicis de novembre i finals de fe-
brer. En aquest temps, els individus 
resten soterrats a diferents profunditats 
(entre 5 i 40 cm) i rarement s'observen 
exemplars en dies assolellats de l'hivern. 

El période posthivernal és consagrat 
essencialment a la insolació, a la recer
ca del preferèndum tèrmic, aixi com al 
comportament sexual. 

El période primaveral mostra, so-
bretot el maig, una important activitat 
de termoregulació, testimoni de la in
tensa activitat en els desplaçaments, 
l'alimentació i el comportament sexual. 

En el période estival es produeix 
una reducció considerable de l'activitat 
de termoregulació. Augmenta el nora-
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bre d'individus inactius a l'ombra i es 
concentren la presa d'aliments i els des-
plaçaments a primeres hores del dia. 

BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓ 

El comportament sexual presenta un 
esquema relativament' complex, en el 
quai intervenen diverses actituds ritua-
litzades. Ja en la sortida de la hiverna-
ció, i sovint abans de les primeres pre
ses d'aliment, els máseles mostren els 
primers senyals de comportament se
xual. Petits cops en la part anterior de 
la gualdrapa de la femella, mossegades 
en els membres posteriors o movi-
ments de vaivé amb el cap son pautes 
utilitzades pels máseles per a estimular 
la femella. L'acoblament no es realitza 
fins després de diverses temptatives i 
és seguit per un xiscle emès peí más
ele, el quai se sent fins a alguns mètres 
de distancia. 

Al cap d'aproximadament dos me-
sos de l'acoblament, la femella buscará 
un Hoc ben assolellat per a fer-hi el 
niu. Abans del definitiu, provarà diver
sos llocs. Quan el forât resta acabat, la 
femella diposita els 3-5 ous que com
ponen habitualment la posta en la part 
mes profunda d'aquest. Abans d'aban
donar-la, farà algunes voltes sobre ella 
mateixa i dispersara, amb les potes an-
teriors, alguns materials sobre l'empla-
çament de la cavitat per dissimular 
l'àrea de la posta. 

La posta té Hoc del maig al juliol 
amb un màxim en la primera meitat de 
juny. Habitualment es realitzen dues 
postes en un interval mitjà de quinze 
dies. 

El nombre d'ous produits per feme
lla i any és variable, ja que aquesta de-
pèn a la vegada de la data de la posta i 
de les condicions climatiques de la 
temporada. L'eclosió té Hoc entre l'agost 
i l'octubre, malgrat que en el curs del 
mes de setembre es produeix el naixe-
ment de la major part de la posta. 

Les possibilitats d'hibridació inter i 
intraspecífica és palesa en la bibli
ografia. L'encreuament entre la tortuga 
mora (Testudo graeca) i la tortuga me-
diterrània (Testudo hermannï) s'ha 
constatât tant en captivitat com en la 
natura. Aquests individus presenten ca
ractère mixtos: placa supracaudal divi
dida, absèneia d'esperò a la cua, dis-
seny tipicament hermanni, etc. 

En l'encreuament d'ambdues subs
pecies de la tortuga mediterrània (T. h. 
hermanni x T. h. robertmertensï), s'ob-
tenen individus amb una visible rique-
sa de melanina, indicado que mostra 
una dominancia del morfotipus robert-
mertensi en la colorado. 

CAUSES DE LA REGRESSIÓ 
DE L'ESPÈCIE 

En el Neolític (6.000-2.000 a. C.) la 
tortuga mediterrània ocupava una regió 

molt mes extensa que avui dia. Sembla 
que la regressió general de l'espècie 
durant els últims quatre millennis és 
deguda a causes d'ordre climàtic, jun-
tament amb les profundes modifica-
cions aportades en els medis naturals 
mediterranis per la civilització (con-
reus, sobrepasturatge, etc.). Al voltant 
del segles Ill-V de la nostra era, s'han 
trobat restes en diferents jaciments del 
Llenguadoc, prova del carácter autóc-
ton de les poblacions. 

Una de les causes essencials d'a-
questa regressió té lloc a partir deis 
segles X-Xiv. L'extensió deis conreus, 
lligat al creixement demogràfic, carac-
teritza aquest période. La rompuda de 
les plantes i àdhuc de la regió deis pu-
jols té un paper important en relació 
amb la seva distribució, ja que provoca 
la reducció i l'aïllament de les pobla
cions cap ais massissos muntanyosos 
adjacents, impropis per al cultiu. 

Pero les disminucions sofertes en el 
segle x x están deslligades de les cau
ses climatiques, que actúen en un espai 
de temps mes llarg. D'acord amb M. 
R . K. L A M B E R T (1982), son diversos 
els factors que amenacen la supervi
vencia de la tortuga mediterrània en les 
sèves àrees de distribució, tots ells re
lacionáis directament o indirectament 
amb les activitats humanes. 

La destrucció de l'hábitat 

Cal dir que en el conjunt de la 
Serralada Litoral Catalana, les dife
rents fases de desenvolupament agríco
la, juntament amb el turisme comercial 
i la urbanització del territori han seguit 
un procés ascendent en els darrers 
anys, cosa que ha provocat una intensa 
modificado deis sistemes naturals. 
Igualment, 1'agricultura de seca, prin-
cipalment les vinyes, s'han establert en 
zones on les poblacions havien quedat 
reduides i segregades, disputant-los els 
darrers hábitats ocupats, en una població 
composta exclusivament d'adults que res
taran solitaris durant uns quants anys. 

E S T Í U 

T A R D O R 

H Î V E R N 

Activitat anual de les tortugues 
Activitat anual de les tortugues. 
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Tortuga mediterrània en el moment 

de la posta. Foto: Jenar Félix. 

La Recol lecció d'exemplars 
per al comeré. 

Un deis factors que ha presentat al 
llarg del temps un objecte lucratiu en
tre els animáis doméstics. Aquesta 
práctica ha resultat funesta per a les di-
ferents especies circummediterránies. 
Els fins pels quals es recullen exem-
plars son diversos. En primer lloc, par-
ticulars, excursionistes o cacadors, 
quan troben una tortuga, invariable-
ment la recullen per portar-la a casa. 
Pero, aquesta, tot i ser una práctica co
muna, no té la incidencia deis grans re-
collectors amb fins comerciáis. Pro-
fessionals d'aquest sector, activitat 
amb la qual obtenen una part important 
de la seva economía, realitzen gran 
nombre de captures amb gossos espe-
cialitzats en els nuclis de major densi-
tat, com succeeix en el massís de l'Al-
bera. Aquests exemplars van destinats 
a oferir una alternativa a les especies 
exótiques provinents de la Mediterrá-
nia oriental, en els comercos i mercats 
comarcáis, ultra el de Barcelona. 

La recollecció d'exemplars amb fi-
nalitats científiques o d'exposició tam
bé s'ha fet notar darrerament, ja que 
diverses institucions, tant nacionals 

com estrangeres, han actuat en els nu
clis de densitat mes coneguts. 

La restricció de 
l'área de distribució 

La gran limitado espacial de les ulti
mes poblacions ibériques fa que aqüestes 
siguin molt vulnerables davant de perills 
locáis, com son els incendis forestáis o la 
recollecció abusiva. 

L'aridificació 

Es potser el problema mes greu en les 
poblacions de tortugues circummediter
ránies, i que s'acusa, particularment, en 
el litoral ibéric. A causa d'aquest procés 
s'altera el biotip tipie d'aquesta especie, i 
arriben a desocupar, o bé ocupen amb 
baixa densitat, extenses árees muntanyo-
ses per manca deis requisits essencials 
-cobertura arboria, etc.- i es limiten tot 
al llarg deis cursos d'aigua. 

Entre altres, el principal factor 
d'aridificació del paisatge mediterrani 
son els incendis forestáis. Un incendi 
en la regió ocupada per l'espécie com
porta una mortaldat general. La taxa de 
supervivencia d'individus després d'un 
incendi se sitúa entre el 13,2 i el 18,7% 
(M. C H E Y L A N , 1981). Molts deis su-
pervivents queden fortament mutilats. 
La probabilitat de trobar-se dos adults 
d'una mida similar i aptes per a la re-
producció disminueix considerablement 
en aqüestes condicions. 
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L'ALBERA 

El paisatge vegetal 
de l'Albera 

L'Albera és una unitat de territori 
singular a l'extrem orientai de la serra-
lada pirinenca, que separa les planes 
del Rosselló, al nord, i de l'Empordà, 
al sud. 

Es tracta d'una unitat territorial per-
fectament definida, però alhora molt 
complexa, on es poden distingir dife-
rents subunitats fisiogràfiques. Aixi, 
dones, cal distingir la serralada mun-
tanyenca deis Aspres o terraprims mar
gináis en contacte amb les planes allu-
vials i la franja costanera. D'una forma 
molt esquemática, podem parlar de les 
següents subunitats: 

Massís de les Salines (zona munta-
nyenca situada entre la Muga i el coli 
de Panissars). 

Massís de l'Albera (zona munta-
nyenca compresa bàsicament entre el 
coli de Panissars i el de Banyuls). 

Aspres septentrionals de l'Albera. 
Aspres meridionals de l'Albera. 
Marenda (front litoral de tot el terri

tori de l'Albera). 
Planes alluvials del territori ruscí-

nic (Empordà i Rosselló). 
Les característiques fisiogràfiques 

principáis del territori de l'Albera son 
la seva singularitat i la diversitat de 
paisatges, fet que configura un territori 
format per espais d'una gran vàlua i 
d'un marcat interés natural en el con-
junt del territori cátala. 

L'Albera queda compresa, bàsica
ment, entre les conques hidrogràfiques 
del Tee i la Muga, així com del riu 
Llobregat d'Empordà, amb un predo-

Josep Bou i Tomás 

mini total deis materials geològics an-
tics. Al massís de les Salines predomi
nen les roques acides, que s'estenen 
fins als entorns de la Jonquera, mentre 
al massís de l 'Albera son les roques 
metamòrfiques les que constitueixen el 
nucli principal. La fréquent degradado 
i erosió del substrat dona origen a sor-
res acides, amb predomini deis sois 
bruns, que alternen amb sois esquelétics, 
criptopodzòlics o de tipus alluvial. 

La situació de les formacions mun-
tanyenques determina la presencia de 
gradients climàtics molt importants 
que condicionen restructura del paisat
ge vegetal. Així, dones, les températu
res mitjanes anuals poden oscillar en
tre els 9-10 °C deis cims i els 15 °C del 
litoral, i la pluviositat entre els 1.200 
mm/any deis nivells culminants i els 
500 mm de les planes i de Marenda. 
Deis climes xerotérics marítims amb 
un eixut prolongat a l'estiu es passa a 
un clima axeromèric de les parts altes 
de les muntanyes, sense cap eixut esti
val i uns màxims de primavera i tardor. 
Un factor climàtic de notable impor
tancia en el paisatge de l'Albera és el 
vent, en especial la tramuntana, que in-
flueix molt directament sobre la vege
tado i el medi en general. 

El poblament humà de l'Albera és 
molt antic i ha estât dedicat des de 
sempre a les activitats agricoles (As
pres i Marenda), ramaderia i aprofita-
ments silvícoles (zones muntanyen-
ques) i turisme (litoral de la Marenda). 
Els aprofitaments silvícoles han estât 

força intensos, dedicats especialment a 
l'explotació del suro, el carboneig de 
la fusta d'alzina i l'aprofitament de la 
fusta dels caducifolis (castanyer, 
faig...). Els nuclis de població actuals 
se situen als peus de la muntanya, als 
Aspres i a les terres marginals, mentre 
els vessants muntanyencs han sofert un 
profund procès de despoblament. D'al
tra banda, tot i que aquest territori és 
una via de pas obligat entre el Rosselló 
i l'Empordà, forma una barrera orogrà
fica que, per les sèves caractéristiques, 
ha permès el manteniment d'un con-
junt de sistemes naturals en un bon es
tât de conservació. 

EL POBLAMENT VEGETAL DE 
L'ALBERA 

Amb mes d'un miler d'espècies ve
getáis, el conjunt territorial de l'Albera 
mostra grups de plantes molt diferen
ciáis pel que fa a les exigèneies écolo
giques i als éléments corològics als 
quais pertanyen. La raó de la notable 
diversitat vegetal d'aquest territori s'ha 
de buscar en el gran nombre d'am-
bients présents, des d'aquells tipica-
ment mediterranis fins a d'altres propis 
de les terres centreuropees i fins i tot 
de l'alta muntanya pirinenca. Com 
hem dit, entre els principáis factors dé
terminants cal destacar la posició geo
gràfica del massís, l'heterogeneïtat del 
relleu i el marcat gradient climàtic. 

L'Albera forma amb les Salines 
l'extrem oriental de la serralada piri
nenca, que davalía progressivament 
envers la Mediterrània. Compren els 
cims més extrems dels Pirineus axials 
i, per tant, és una important via d'ex-
pansió de les plantes muntanyenques i 
eurosiberianes vers el litoral. Això fa 
que hi trobem algunes especies cen
treuropees i orofítiques en llurs locali-
tats més properes al litoral, com és el 
cas del faig (Fagus sylvatica) o del ne-
ret (Rhododendron ferrugineum). 

La topografia accidentada i l'ampli-
tud altitudinal (del nivell del mar puja 
fins als 1.263 m del puig Neulós o els 
1.448 del roc de Frausa) ofereixen als 
vegetáis unes condicions de vida molt 
diversa, des de la plana, on predomina 
l'element corologie mediterrani, fins a 
les parts altes de les muntanyes, on 
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l'element corologie predominant és 
l'eurosiberià. 

D'altra banda, el clima accentua en
cara més aquesta diversitat. La situació 
del massis, proper al mar, condiciona 
un clima plujós i humit a les munta-
nyes, que contrasta amb els ambients 
secs i poc plujosos de les planes. 

En aqüestes condicions, l'Albera 
forma un conjunt natural de gran inte
rés florístic, on, a més de la gran diver
sitat, destaca la presencia de nombra
ses especies rares, per trobar-se en el 
seu límit d'area de distribució (com és 
el cas de la genciana, Gentiana acau-
lis, o cY Anthemis eretica ssp. carpati
ca) o per constituir endemismes d'area 
més o menys ampia (com Armeria 
alliacea ssp. ruscinonensis o Limo-
nium minutum ssp. tremolsii). 

EL PAISATGE VEGETAL 
DE L'ALBERA 

L'Albera, com ja hem dit, presenta 
una gran diversitat de paisatges vege
táis. Es dona un fort contrast entre el 

paisatge plenament mediterrani de les 
planes alluvials del Rosselló i l'Em-
pordà, i les unitats muntanyenques que 
les separen, on arriba a desenvolupar-
se un paisatge muntanyenc propi deis 
Pirineus orientals. Aquesta diversitat 
paisatgística manifesta en sentit N-S 
gairebé simètricament respecte al nucli 
central del massís, també es fa palesa 
en sentit E-W, on les parts altes de la 
muntanya cauen sobtadament sobre els 
costers mediterranis de la Marenda. 

L'amplitud altitudinal, junt amb els 
forts gradients climàtics, provoca una 
clara zonació de la vegetació. Del do
mini de la sureda, on predomina l'ele
ment corologie mediterrani, passem 
fins al domini de la fageda, on l'ele
ment corologie predominant és l'euro
siberià. Especies bòreo-alpines, oròfits 
o algunes de tendencia atlàntica, tra
ben refugi exclusivament a les parts 
enlairades d'aquest massís. En aquests 
cims traben llur limit corologie orien
tal ais Pirineus algunes especies cen-
treuropees i orofítiques. 

A l'Albera podem distingir quatre 
grans dominis de vegetació: 

Visio gênerai des del cim de les Salines, 

del pla del Moixer i dels nivells 

culminants del massis. 

L'alzinar litoral i la sureda. 
L'alzinar muntanyenc. 
Les rouredes i els boscos mixtos de 

caducifolis. 
La fageda. 

L'alzinar litoral i la sureda 

Vegetació tipicament mediterrània, 
propia de la plana i la terra baixa dels 
Aspres i de la Marenda a altituds infe
riors a 400-500 m (esporàdicament fins 
a 600-700 m). 

L'alzinar tipie amb marnili dels sòls 
eutròfics és forca rar a l'Albera, i no-
més el trobem puntualment en alguns 
indrets, com la Marenda i els Aspres 
septentrionals. Els alzinars han sofert 
al llarg del temps una forta regressió 
en benefici dels conreus, de la sureda 
(afavorida per l'home) o de diverses 
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comunitats secundàries de substitució 
que teñen un paper molt important en 
el paisatge actual, com la brolla d'esté -
pes i brucs o la garriga. 

La sureda, ben al contrari, ocupa 
una gran extensió a la terra baixa del 
país de l'Albera. Aquesta comunitat 
que naturalment ocuparía els sols mes 
pobres o els indrets particularment ro
cosos, ha estât tradicionalment afavori-
da per l'home i és la unitat de vegeta
d o mes característica del paisatge ac
tual deis estatges inferiors. Junt amb 
les altres suredes de l'Ait Empordà 
constitueix un dels nuclis mes impor
tants d'aquests boscos a Catalunya. 

La sureda és un bosc molt mes obert 
que l'alzinar, afavorit d'altra banda per 
la práctica dels aprofitaments silvico-
les, que fa que hi predominin les plan
tes transgressives de les brolles. Plan
tes com Calicotome spinosa, Erica 
scoparia, Ulex parviflorus, Cistus sal-
vifolius, etc., prôpies de les brolles cal-
cifugues de brucs i estepes, teñen una 
notable importancia en el paisatge ac
tual de l'Albera. La degradado de la 
sureda en terrenys de fort pendent con-
dueix a la brolla de bruc boal i estepa 
borrera i, finalment, ais pradells secs 
de gramínies i petites plantes anuals. 
En terrenys mes planers i sois profunds 
es desenvolupa la brolla de bruc d'es-
combres, que té el seu ôptim en els in
drets mes humits, especialment als 
peus del massís. En les clarianes 
d'aqüestes brolles poden fer-se petits 
pradells de terôfits. 

Dins el pais de la sureda no és pas 
rar trobar comunitats prôpies d'am-
bients mes humits, especialment als 
fondais obacs i a les vores dels torrents 
i rierols. Les vernedes amb consolda, 
on sovint abunda la falguera de rei 
(Osmunda regalis), i l'avellanosa amb 
falgueres son fréquents en aquests am-
bients. Als torrents i a les vores de recs 
deis Aspres i de les terres properes a la 
plana alluvial trobem alguns frag
ments residuals d'alberedes i pobla-
ments d'aloc. 

El paisatge agrícola ocupa una gran 
part del territori a l'estatge basai. La 
vegetació dels sembrats i conreus de 
secà es troba àmpliament difosa. Les 
bardisses també teñen una importancia 
especial en determinats indrets, com a 
les vores de camps i camins o als tor

rents on ha desaparegut la vegetació 
natural. 

L'alzinar muntanyenc 

Entre l'estatge de l'alzinar munta
nyenc i el de l'alzinar tipie o de la su
reda no hi ha una discontinuitat clara, 
sino una transició gradual de l'un a 
l'altre. 

Aquest alzinar cobreix grans super
ficies a ambdós vessants de l'Albera i 
les Salines, fins a l'alta vali de Ba-
nyuls, dins una amplitud altitudinal 
força important. Depenent de les con-
dicions ambientáis, es pot trobar des 
dels peus de les muntanyes (entre 300 i 
400 m) fins a 800-900 m i, en alguns 
soleils, fins a 1.000 m. L'alzinar forma 
una faixa mes o menys ampia a amb
dós vessants. 

Sobre els substrats àcids del territo
ri, l'alzinar muntanyenc forma un bosc 
dens i continu que acuii alguns arbres 
caducifolis (roure martinenc, avellaner, 
trémol...). 

A l'Albera predomina l'alzinar 
muntanyenc tipie dels sols silicis, rie 
en especies acidòfiles, tot i que en de-
terminades fondalades poden trobar-se 
alzinars amb algunes diferencies. Cal 
destacar la presencia a l 'Albera d'un 
alzinar de caractéristiques singulars, 
l'alzinar amb fais aladem, no conegut 
d'altres contrades catalanes. 

L'alzinar amb fais aladem presenta 
un aspecte fisiognomie particular i es 
fa en diferents indrets del territori entre 
400 i 900 m d'altitud: a les muntanyes 
del Portús, als voltants de Requesens i 
a la capçalera de l'Anyet, al vessant 
meridional entre el cim deis Tres Ter
mes i el Sallafort, i toma a trobar-se a 
les parts altes de la vali de Banyuls. Es 
tracta d'un alzinar que es fa en alguns 
vessants humits, en molts casos fent la 
transició entre l'alzinar muntanyenc ti
pie i els boscos caducifolis. La seva es
tructura i composició es caracteritza 
per la gran abundancia del fais aladem 
(Phillyrea latifolia), que en alguns ca
sos pot èsser l'espècie dominant de 
l'estrat arbori, amb un recobriment su
perior al 50%. 

La degradació de l'alzinar munta
nyenc porta a la formado de les brolles 
o dels matollars acidòfils (brolla de 
bruc d'escombres i matollar de gòdua 

amb bardissa) i, en ultim terme, als 
pradells de teròfits calcifugs (pradells 
d'aira i heliantem, i pastures amb 
anuals dels sòls secs). 

Els prats secs silicicoles munta-
nyencs de l'Albera, rics en plantes 
anuals, són molt freqùents entre (400) 
500 m i els nivells culminants. Sem
blen preferir, però, els indrets secs i es
pecialment ventejats deis colls i re-
plans superiors. 

En els vessants ombrívols i als in
drets frescals són freqùents les castan-
yedes d'origen antròpic, aixi com pe-
netracions dels boscos caducifolis xe-
romesòfils. Els boscos de ribera també 
hi són presents, sobretot la verneda, 
encara que també hi pot haver petits 
retalls de gatelleda. 

Les rouredes seques 
(boscos caducifolis) 

Amb aquest estatge de vegetació 
entrem plenament a la zona dels bos
cos caducifolis, únicament representáis 
al massís de l'Albera i de les Salines i 
no a les terres properes dels Aspres. 
Als ambients més frescals i humits del 
massís de les Salines, trobem encara 
alguns fragments de boscos humits, del 
tot inexistents a l'Albera. A l'Albera 
només es desenvolupen comunitats xe-
romesòfiles, com les rouredes seques. 

Es tracta d'una zona predominant-
ment forestal, on els boscos ocupen 
grans superficies i predominen sobre 
altres tipus de comunitats herbàcies o 
arbustives, tot i que per acciò antropo
gènica les comunitats obertes poden te
ñir localment una certa importancia. 

El domini de les rouredes forma una 
faixa més o menys amplia entre l'alzi
nar muntanyenc i la fageda. Aquests 
boscos xeromesòfils poden baixar 
pràcticament fins a (500) 600-700 m i 
pujar fins a 1.200 m. Pel vessant meri
dional se sitúen entre 500 m, als tor-
rents Pregón i del Freixe, i 1.100-1.200 
metres, al peu del puig Neulós i altres 
nivells culminants, mentre que pel ves
sant septentrional s'estenen entre el 
bosc de la Roca d'Albera i el d'Arge-
lers i les parts altes del massís, a un ni-
vell altitudinal compres entre 400-500 m 
i 800-900 (1.100) m, aproximadament. 

Dins aquest estatge de vegetació cal 
considerar dos tipus de boscos: 
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Bosc mixt de caducifolis, especial-
ment de roure martinenc i roure de fu-
lla gran. 

Bosc acidofil que cobreix superfi
cies no gaire extenses (almenys en el 
paisatge actual substitui't per castanye-
des o altres formacions d'origen antrô-
pic). Prefereix les obagues o els ves-
sants d'orientacio NNE, per on baixa a 
algunes fondalades especialment humi
des, afavorit per les condicions micro-
climàtiques originades pels corrents 
d'aire marftim. En el vessant septen
trional pot trobar-se entre 300-400 m i 
800-900 m. 

Roureda acidôfila de roure marti
nenc amb falguera aquilina. 

Roureda submediterrània de roure 
martinenc que ocupa una superficie 
important al massis de les Salines; a 
l'Albera només la coneixem de molt 
poques localitats (sector de Reque-
sens). Pels vessants obacs o les fonda
lades, pot descendre pràcticament fins 
a 500-600 m, mentre que cap amunt ra
rement sobrepassa el nivell de 1.000-
1.100 m, on cedeix el Hoc als boscos 

mixtos o a la fageda. Igual que les an
teriore comunitats, aquests boscos so-
vint han estât explotáis i transformats 
en castanyedes. La degradado d'aques-
tes comunitats fa augmentar el nom
bre de plantes acompanyants de les 
bardisses i deis mantells margináis deis 
boscos. 

La destrucció de les rouredes seques 
condueix a matollars densos i impene
trables de gòdua i falguera aquilina i, si 
l'acció destructora continua, evolucionen 
vere la landa acidôfila de bruguerola. 

Dins aquest domini de vegetado 
son fréquents comunitats mesòfiles, 
com l'avellanosa amb falgueres o la 
verneda amb consolda, refugi de plan
tes eurosiberianes força rares a l'Albe
ra. Son fréquents també les comunitats 
efimeres de terôfits i petits geôfits que 
viuen en sois oligotrôfics mes o menys 
humits. 

Les fagedes 

Vegetado netament eurosiberiana 
que caracteritza els nivells culminants 
del massis de l'Albera, especialment 

La valí de la Magaña manté un conjunt 

de sistemes naturals en un bon estat de 

conservado, que varen determinar la 

seva declarado com a reserva natural. 

Foto: J. Bou. 

entre 800 m i els 1.260 m del puig 
Neulós. En alguns indrets pot trobar-se 
fins als voltants de 700 m d'altitud, en 
les localitats mes profieres a la Mediter-
rània deis Paisos Catalans (valí de la 
Magaña, sobre Sant Martí de l'Albera, 
torrent Pregón i vessant meridional del 
Sallafort). 

Les fagedes del vessant meridional 
ocupen poca extensió i freqüentment 
presenten un aspecte fragmentari refu-
giades en els fondals mes humits. Ben 
al contrari, al vessant nord la fageda 
forma boscos continus que ocupen ex
tenses superficies just fins a sota de la 
línia de carena, on la tramuntana i al
tres factors ambientáis propis de care
na impedeixen el desenvolupament del 
faig a la zona culminant. Només al-
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guns peus isolats, que presenten for
mes anomales, resisteixen aquestes 
condicions. 

La disposició altitudinal tipica de la 
fageda pot alterar-se per les peculiars 
condicions climatiques d'alguna vali. 
Aixî al fons de vali del torrent Pregon 
(Requesens), la forta humitat retinguda 
permet el desenvolupament de la fage
da entre 600-700 m d'altitud, i és la 
roureda xeromesòfila la que es troba 
per sobre d'aquestes comunitats. 

La fageda de l'Albera es presenta 
sota diverses formes fisiognômiques 
amb una important variabilitat. Els sois 
del massîs son en general de reacció 
molt àcida i pobres en nutrients (oligo-
tròfics), factor déterminant del predo
mini de les espècies acidòfiles. 

A les terres mes planeres, profundes 
i humîferes, la fageda acostuma a èsser 
amb ellèbor verd, que pot presentar di
verses variants segons el grau d'humi-
tat i les condicions dominants. En les 
fagedes de les Salines es troben alguns 
éléments inexistents a l'Albera. Aixi, 
doncs, en indrets propers als reguerols 
humits o vessants molt ombrîvols tro-
bem fagedes dominades per Luzula 
sylvatica. 

La fageda que predomina a l'Albera 
és la fageda acidòfila amb luzula. La 
diferència rau en la composició floris
tica; en la fageda amb ellèbor domi-
nen les espècies neutre-files que crei-
xen sobre la virosta (fullaraca acumu-
lada) i en la fageda amb luzula son les 
plantes acidòfiles les que hi predomi-
nen. La fageda acidòfila acostuma a 
ser présent en tots els vessants de fort 
pendent (sois oligotròfics). La fageda 
dominada pel nabiu, fréquent al massîs 
de les Salines, és molt rara a l'Albera. 
En les fagedes de les Salines i l'Albera 
troben refugi nombroses plantes mun-
tanyenques o eurosiberianes, en llurs 
localitats mes extrêmes al territori piri-
nenc (Veratrum album, Lilium martagon, 
Abies alba, Sambucus racemosa, etc.). 

Una altra fàcies de la fageda de 
l'Albera és aquella en que els estrats 
inferiors són dominats per les moïses i 
hépatiques. L'estrat muscinal forma un 
mantell continu que pot recobrir pràcti-
cament el 90-100%. 

En alguns llocs especialment degra-
dats (aprofitaments silvïcoles i pasto-
rals, fort pendent...) la fageda es pre

senta com un bosc dénudât, amb un es-
trat arbori de faig i un estrat herbaci i 
muscinal molt réduit, pràcticament ine
xistent. 

La destrucció de la fageda dona pas 
a la formació de la landa acidòfila de 
bruguerola. Aquesta landa fa el paper 
de comunitat secundaria o bé de comu-
nitat permanent de carena o d'indrets 
especialment rocosos, alternant amb 
els prats acidòfils culminants. Si la de
gradado és mes intensa, evoluciona 
vers les pastures mesoxeròfiles o els 
pradells terofítics. En aquestes comu
nitats, hi viuen algunes especies endé
miques deis Pirineus orientais. 

A les fondalades i en sois amb hu
mitat elevada poden trobar-se boscos 
caducifolis de carácter mixt. A les Sa
lines, la freixeneda entra en contacte 
amb la verneda a les proximitats de 
l'aigua. Algunes comunitats higròfiles 
teñen el seu òptim en el domini de la 
fageda, per exemple, la vegetado fon-
tinal o les jonqueres acidòfiles. 

Nivells culminants 

Per raons naturals, climatiques i 
edàfiques, i afavorides per la pastura 
extensiva, els cims deis massissos de 
les Salines i l'Albera es caracteritzen 
pel desenvolupament de comunitats 
vegetáis de carácter permanent (landes 
i prats acidòfils). La forta intensitat i 
freqüencia de la tramuntana impedeix 
el desenvolupament de comunitats ben 
estructurades. En aquestes condicions 
predominen les landes i els prats acidò
fils, que alternen amb els grans rocams 
silicis. 

Les landes de bruguerola i viola ca
nina es caracteritzen per un mantell 
mes o menys continu de bruguerola 
acompanyat de diverses plantes arbus-
tives i herbàcies: Genista pilosa, Juní
peras communis, Pteridium aquilinum, 
Viola canina, Genistella sagitalis, etc. 
Les landes són fréquents a les Salines 
entre el pie del Canonge o puig Falcó 
fins al pía de la Pastora, mentre que a 
l'Albera es troben entre el pie de Sant 
Cristòfol i el roe deis Tres Termes fins 
al Sallafort. Entre la landa hi ha rasos 
culminants xeromesòfils que acullen 
algunes espècies excepcionals, com 
Antennaria dioica, Luzula campestris, 
Alchemilla saxatilis, Dianthus pungens, 

Armeria alliacea ssp. bupleuroides, An
thémis eretica ssp. carpatica, etc. 

CONCLUSIONS 

El territori de l'Albera es caracterit-
za per la seva gran diversitat de paisat-
ges vegetáis i la presencia d'éléments 
singulars que li atorguen un gran inte
rés natural. El massîs de l'Albera acuii 
una notable diversitat, ja que en una 
zona relativament reduïda presenta una 
zonació altitudinal ben manifesta, que 
va des del país de l'alzinar i la sureda, 
plenament mediterrani, fins al pais de 
la fageda, de carácter centreuropeu. 
Moites de les comunitats vegetáis que 
configuren el seu paisatge concorden 
amb les d'altres indrets de les terres 
catalanes, però d'altres són d'una ex
trema singularitat i no es retroben en-
lloc mes del país. 

El coneixement aprofundit deis sis
temes naturals de l'Albera i, per tant, 
de la seva ñora i vegetació, ha d'esser 
una de les bases fonamentals per a 
l'establiment dels futurs criteris per a 
l'ordenació i la conservado de llur ter
ritori. 
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Sis cicles 

En el decurs de nou anys s'han dut 
a terme sis cicles d'excursions a diffé
rents serralades del país. Aquesta ac-
tivitat col-lectiva ha estât organitzada 
per la secció de Muntanya del Centre 
Excursionista de Catalunya, amb el 
propòsit de donar a conèixer algunes 
peculiaritats de les nostres comar
ques, on la muntanya és un factor 
molt important. Cada cicle ha cobert 
set itineraris excursionistes, des del 
novembre fins a l'abril segùent, dedi-
cant aquests sis mesos a recórrer una 
comarca determinada, havent escollit 
els paratges de Catalunya que solen 
ser menys visitats pels excursio
nistes. 

L'èxit obtingut al primer cicle ens 
va animar a continuar, i ara ja en te-
nim sis d'enllestits, amb 5.450 parti
cipants a les caminades. Aqüestes 
quaranta-dues excursions ens han fa
cilitât el coneixement del Montsec; el 
Montsant i les muntanyes de Prades i 
serra la Llena; els intricats senders de 
l'Alta Garrotxa; les muntanyes que 
s'estenen a banda i banda del Segre, 
des d'Artesa fins a Organyà; hem tor
nai al Montsec per conèixer les mun
tanyes veines d'aquest gegant calcari 
de les terres de Ponent i, finalment, 
acabem de fer la gran passejada per 
l'Albera, en totes direccions: des deis 
Castells de Rocabertí i Requesens fins 
ais boscos de la Macana, i visitant la 
muntanya de les Salines i el cap de 
Creus. 

d'excursions 
1982 - 1991 

Francese Beato 
Kildo Carrete 

LES COL LABORACIONS 

El bon résultat obtingut en aquests 
sis cicles es deu gairebé del tôt a l'aju-
da donada pels amies de les entitats ex
cursionistes de les comarques on hem 
estât. Aquests nous amies ens han 
guiat per camins i paratges gairebé 
desconeguts per a la majoria i ens han 
fet conèixer racons sorprenents, ermi
tes, boscos i torrenteres. No els anome-
nem perqué ben segur que n'oblida-
riem alguns. A l'Albera hem retrobat 
vells amies d'Oliana, Tarrega, Reus, 
Sait, Ulldemolins... 

LA POSADA EN MARXA 

Després d'escollir la comarca a la 
quai dedicarem sis mesos d'activitat 
excursionista, a l'entrada de l'estiu es 
convoca una reunió, on son convidáis a 
assistir tots els représentants de les en
titats excursionistes de la comarca. 
S'exposa la finalitat del cicle, l'èxit 
obtingut en passades edicions, amb un 
nombrós estol de seguidors, i els résul
tats que en deriven. Demanem la 
col laboració de les entitats excur
sionistes présents a la convocatoria, 
per a ajudar-nos en el guiatge dels iti
neraris, dels quais ja tenim un esquema 
préparât, que sera modificat a criteri de 
les entitats que se'n responsabilitzin. 

La roda s'acaba de posar en marxa. 
Ara ens cal iniciar aquesta tasca poc 
brillant, a carree dels coordinadors: 

preparar conferencies, projeccions, su-
pervisió i previ seguiment dels itinera
ris mes dubtosos, feines de correspon
dencia, dibuixants, coneixedors de lle-
gendes de la comarca, etc. 

Ens plau manifestar que hi ha un 
factor de molt pes que ha contribu'it a 
l'éxit d'aquestes caminades, en les 
quals participen centenars de persones. 
Aquest factor ha estat la collaboració 
constant dels assistents habituáis a les 
excursions programades. La seva vete-
rania ens ha estat una valuosa ajuda a 
l'hora de conduir el nombrós grup 
arreu de mals camins, amb pluja i boi-
res, o bé voltats de la foscor prematura 
quan la caminada s'allarga i ve la fos
cor de l'hivern, el fred i el cansament. 
Aprofitem aquesta avinentesa per a ex-
pressar el nostre agra'iment ais colla-
boradors anónims, que han facilitat 
molt la feixuga tasca de l 'equip es
combra. 

PRESENTACIÓ DEL CICLE 
DEDICAT A LES MUNTANYES 
DE L'ALBERA 

Aquest primer acte té lloc al Casino 
Menestral de Figueres, on hi ha el Cen
tre Excursionista Empordanés, i es pre
senten a la convocatoria el Centre Ex
cursionista Macanetenc, el Centre Ex
cursionista Jonquerenc, el Grup Piri-
nenc Excursionista Nord Cátala, de 
Prada de Conflent, la Secció de Mun
tanya del Club Olímpic Farners i l'am-
fitrió, el Centre Excursionista Empor
danés. D'aquesta reunió surt el progra
ma que marcará el curs del Cicle de 
l'Albera. 

RESUM DEL PROGRAMA 

15 de novembre de 1990: presenta
d o del Cicle a carree del président del 
Centre Excursionista de Catalunya, Jo-
sep M. Sala i Albareda, i projecció de 
diapositives de l'Albera a carree de 
Camil José. 

18 de novembre: excursió del Port 
de la Selva al cap de Creus, passant per 
Sant Baldiri de Tavallera, cala Tavalle-
ra, mas de la Birba, cala Prona, masia 
de Rabassers i cap de Creus. Guiatge: 
Centre Excursionista de Catalunya. 
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EL MONTSEC 
D ' E S T A O E S T 

Cicle d'Excursions 
DESEMBRE '82 ABRIL. '83 

LES MUNTANYES DE LA 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA • Club Alpi Cátala 

Paradis. 10 • Tel. 3152311 
SeCCIO de Muntanya 03002 Barcelona 

16 de desembre: excursió a la re
serva natural de la Macana, pel casai 
de Valmy, ermita de Sant Llorenç del 
Mont, coll del Pomer, torre de la Ma
cana, barraca de les Colomates, font 
d'en Cassanyes, coll de Vallôria, coll 
dels Gascons i Banyuls de la Marenda. 
Guiatge: Grup Pirinenc Excursionista 
Nord Català, de Prada de Confient. 

17 de gêner de 1991: a la sala d'ac
tes del Centre, projecció del vídeo 
«Torres de senyals i pous de neu», pré
sentât i comentat per l'estudiós Roger 
Rull, de Banyuls de la Marenda. 

19 de gener: inauguració de la sala 
d'actes del Casal de la Cultura de la 
Jonquera, amb assistència del batlle i 

EL HONTSANT 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

Paradis, 10 • Tel 315 23 11 
Secció de Muntanya Barcelonas 

EL MONTSEC 
i les muntanyes veines 

CENTRE EXCUISIOMSTA 
DE CATALUNYA SeccM Q> Muntanya 

nombrosos jonquerencs. Eis coordina-
dors del cicle, Beato i Carrete, presen
ten una collecció de fotografíes anti
gües de l'Alt Empordà, procedents de 
l'Arxiu Fotografie del Centre Excur
sionista de Catalunya. Tot seguit hi ha 
una sessió de diapositives amb imatges 
d'anteriors cicles i una collecció refe-
rent ais ports de Tortosa. 

20 de gener: excursió al castell de 
Rocabertí i Permita de Santa Llúcia, 
des de la Jonquera, mas Brugat, castell 
de Rocabertí, coli dels Fangassos, Sant 
Pere del Pia de l'Arca, mas del Calze, 
roe Civader, ermita de Santa Llúcia i 
retorn a la Jonquera pel carni dels Ro
mers. 

VALÍA GARROTXA 
• 'LEST A O E S T ¿W\ 

CICLE D'EXCURSIONS Wf 

Novembre '84/Abril "85 *J l1** 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA • Club Alpi Calala 

_ .. . -- Paradis. 10 • Tel. 31523 11 
SeCCIO de Muntanya - 08002 Barcelona 

L ' A L B E R A 
del Roc de Frausa 

al Cap de Creus 

Ci'c/e d'Excursions 

Novembre 90 
AMI 91 

Arribats a Permita, tots eis assis-
tents son obsequiats amb postres pels 
directius del Centre Excursionista Jon-
querenc. Socis d'aquesta entitat han 
condu'it aquesta interessant travessia. 

Acabada 1'excursió i a la plaga de la 
Vila de la Jonquera hi ha Pacte d'ho-
menatge a l'escriptor i excursionista, 
antic soci del Centre Excursionista de 
Catalunya, Caries Bosch de la Trinxe-
ria (1831-1897). Inicia Pacte el Presi
dent del Centre Excursionista de Cata
lunya, Josep M. Sala i Albareda i tot 
seguit hi intervé Jordi Castellanos, ca-
tedratic de Filología Catalana de la 
Universität Autónoma de Barcelona i 
estudios de l'obra de Caries Bosch de 

14 M U N T A N Y A 



L'ALBERA 

La Tavallera, una de les cales del cap 

de Creus que visitàrem en la primera 

excursiô. Foto: Camiljosé. 

la Trinxeria. El parlament se centra en 
aquest escriptor de la Renaixença, que 
ens ha llegat diverses obres referents al 
Pirineu Oriental, unes obres que reflec-
teixen amb réalisme la vida i els cos-
tums de la gent de l'Albera a mitjan se-
gle passât. 

Al vei carrer Major hi ha la casa on 
visque i morí aquest personatge, i tot-
hom s'hi congrega per ser testimonis 
del descobriment d'una placa fixada a 
la façana, amb el nom de Caries Bosch 
de la Trinxeria i de qui li ret homenat-
ge, el Centre Excursionista de Catalu
nya. Acabat aquest acte, tothom va a 
l'església parroquial de Santa Maria, al 
concert que ens ofereix l'Orfeó Jon-
querenc, amb el temple pie de gom a 
gom, ja que tôt el poblé s'ha bolcat als 
actes rememoratius que estem célé
brant. Clou els actes Josep Rigau i Do-
mènech, batlle de la Jonquera, acom-
panyat d'uns quants regidors. 

Avui ha estât un dia complet, amb 
fred, tramuntana forta, caminada a tra
vés de boscos socarrimats, reanimado 
a Santa Llúcia amb pastes i garnatxa, i, 
finalment, a la vila de la Jonquera. 
aquest acte emotiu que ens ha fet tras-
lladar per uns instants a l'Albera de fa 
mes de cent anys, tôt recordant Caries 
Bosch de la Trinxeria, l'excursionista i 
caçador. 

14 de febrer: a la sala d'actes del 
Centre Excursionista de Catalunya, 
conferencia complementada amb dia
positives, a carree de Josep Bou i To
más, botànic, membre de la Institució 
Catalana d'Hislôria Natural, que ens 
ofereix una lliço magistral sobre la flo
ra de l'Albera. 

16 de febrer: a l'Hostal la Quadra 
de Maçanet de Cabrenys, trobada amb 

Sant Silvestre de la Valleta. Actes de 

cloenda delcicle d'excursions «L'Albera. 

Del roc de Frausa al cap de Creus». 

Foto: Camil José. 
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El castell de Rocabertí, una de les fites de 

la tercera excursió del cicle a l'Albera. 

Foto: Camil José. 

els amics excursionistes de la vila. Es 
repeteix la projecció passada a la Jon-
quera el passat dia 17 de gener, i des
pena molt 1'interés la projecció de re-
produccions fotográfiques de pobles de 
1'Alt Empordá fetes a principis de se-
gle, facilitades per l'Arxiu Fotografié 
del Centre Excursionista de Catalunya. 

17 de febrer: excursió al santuari 
de les Salines, per Macanet de Ca-
brenys, castell de Cabrera, les Salines, 
collada deis Pous, roe de Frausa, mas 
Roger i Macanet de Cabrenys. La pluja 
constant i la gran quantitat de neu deis 
cims impossibilita pujar al roe de Frau
sa. Els amics del Centre Excursionista 
Macanetenc han estat els guies 
d'aquest itinerari, seguit gairebé a les 
palpentes, entre boires i pluja. 

16 de marc: al Casino Menestral de 
Figueres, seu del Centre Excursionista 
Empordanés, es fa la projecció de dia
positives de passats cicles, deis ports 
de Tortosa i també de pobles de l'Alt 
Empordà a principis de segle. Aquesta 
sessió dona peu a un animât colloqui. 

17 de marc: excursió al puig Neu-
lós, cim culminant de l'Albera, amb 
sortida i retorn per Sant Marti d'Albe
ra, petit vei'nat proper a la carretera que 
puja fins al mateix puig Neulós. De 
Sant Martí es puja al coli de l'Ullat, 
roe deis Tres Termes, carena i cim del 
puig Neulós, i es torna per la font de la 
Tanyareda, el Pou de la Neu, coli For
çat i Sant Martí d'Albera. Eis amics 
del Centre Excursionista Empordanés, 
de Figueres, en son els guies. 

13 i 14 d'abril: travessia del ves-
sant meridional de la serra de l'Albera, 
des de Cantallops fins al veïnat de la 
Valleta, proper a Llanca, amb acampa
da a la rodalia del monestir de Sant 
Quirze de Colera. 

Anem de Cantallops al castell de 
Requesens, Mirapols, Baussitges, mas 
de Corbera, mas d'en Pils, Sant Quirze 
de Colera, on pernoctem dins les de-
pendencies abandonades d'aquest edi
fici, ja que el guarda forestal no hi per
met 1'acampada, per ser aquest indret 
pare natural. 

A l'arribada, Joan Badia i Homs, es
tudios del monestir de Sant Quirze de 
Colera, ens ofereix una detallada expo-
sició réfèrent a la historia i l'arquitec-
tura d'aquest malmès i oblidat monu
ment nacional, i acaba denunciant 
l'abandó en qué es troba actualment 
aquesta meravella histórica de l'art ro-
mànic cátala. Aquest acte d'avui ha es
tat l'inici d'una campanya que, amb el 
lema «Sant Quirze de Colera, la ver-
gonya de l'Empordà», han endegat di
verses entitats empordaneses, a la qual 
s'ha adherit també el Centre Excursio
nista de Catalunya. Aquesta iniciativa 
intenta ser un toe d'alarma per a evitar 
l'enderrocament total d'aquest mones
tir. 

L'endemà es continua la caminada a 
Vilamaniscle i la Valleta, passant pel 
mas Guanter i la restaurada ermita de 
Sant Silvestre de la Valleta, Hoc esco-
llit per a celebrar-hi els actes de cloen-
da del cicle dedicat a l'Albera. 

14 d'abril: excursió amb inici a 
Llanca per la valí de Madres, fins a les 
ruines de l'església del Terrer i el puig 
Tifell, privilegiada talaia sobre la costa 
i els vessants sud-orientals de l'Albera, 
davallant al fondai on es troba Permita 
de Sant Silvestre de la Valleta, en el 
qual coincidim amb el segon grup, que 
venia de Cantallops. 

Havent dinat, la Unió Excursionista 
Llançanenca convida tothom a menjar 
bunyols de l'Empordà remullats amb 
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A S S I S T E N T S A L E S E X C U R S I O N S D E L C I C L E « L ' A L B E R A . D E L R O C D E F R A U S A A L C A P D E C R E U S » 

1* 2 S 3 S 5 8 6 a T T 

Centre Excursionista de Catalunya 161 102 104 102 95 29 59 652 

Centre Excursionista Jonquerenc 1 25 4 25 3 58 

Centre Excursionista Empordanés 1 9 12 20 42 

Centre Excursionista Saltenc 6 5 6 2 8 6 3 36 

Grup Pirinenc Excursionista Nord Cátala 11 5 8 2 2 28 

Grup Excursionista Oliana 27 1 28 

Unió Excursionista Llancanenca 1 14 15 

Centre Excursionista Macanetenc 2 9 11 

Centre Excursionista d'Olot 8 8 

Agrupado Excursionista Pedraforca 2 2 

Centre Excursionista Pontsicá 2 2 

TOTAL 196 128 142 111 146 52 107 882 

garnatxa i tot seguit el nostre vice-pre-
sident, Josep M. Gallach, obre Pacte 
de cloenda del cicle obsequiant les en-
titats excursionistes collaboradores 
amb llibres del fons editorial del Cen
tre Excursionista de Catalunya. Des-
prés, els coordinadors del cicle, Kildo 
Carrete i Francese Beato, presenten el 
llibre-memòria, on hi ha descrits els set 
itineraris realitzats, amb mapes, llegen-
des, bibliografía réfèrent a l'Albera, er
mites i altres notes d'interès per ais qui 
vulguin conèixer una mica mes aquest 
meravellós racó de Catalunya. 

Clou Pacte l'actuació de la cobla 
Miramar, de Figueres. Tothom dansa i 
es respiren aires de festa, que es mani-
festen en sonar L'Empordá, sardana 
que tothom acompanya amb una única 
rotllana a l'entorn d'aquest menut pla-
net on hi ha el senzill monument romà-
nic de Sant Silvestre de la Valleta. 

La travessia des de Cantallops ha 
estât conduïda pels amies del Centre 
Excursionista Empordanés i l'itinerari 
des de Llançà ho ha estât pels entusias-
tes socis de la Unió Excursionista 
Llançanenca. 

Amb nosaltres han estât els Amies 
de Sant Silvestre i molts simpatitzants 
no caminadors amies de les entitats ex

cursionistes de l'Empordà. 
Acabada la darrera sardana ens en-

caminem al proper ve'inat de la Valleta, 
on es clou aquest llarg périple de sis 
mesos per les muntanyes i els pobles 
de l'Albera, plantada entre l'Empordà i 
el Rosselló. 

Organització del cicle dedicat 
a PAlbera 

Secció de Muntanya del Centre Ex
cursionista de Catalunya 

Coordinado i direcció 

Francese Beato i Kildo Carrete 

Col laboradors 

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 

Antoni Abel 
David Aloy 
Armand Ballart 
Gabriel Bas 
Anna Borbonet 
Nuria Casáis 
Enric Francés 
Camil José 

Maria Mercè Lleonart 
Francese Olivé 
Pere Parerà 
Josep Ramon Sánchez 

C E N T R E E X C U R S I O N I S T A E M P O R D A N É S 

Narcís Baldi 
Lluís Casteys 

C E N T R E E X C U R S I O N I S T A J O N Q U E R E N C 

Joan Budó 
Jaume Justafre 
Josep Laporta 
Jordi Puigsegur 
Lluís Vila 

U N I Ó E X C U R S I O N I S T A L L A N C A N E N C A 

Jaume Turró i Prim 

C E N T R E E X C U R S I O N I S T A 

M A C A N E T E N C 

Ignasi Carrera 
Josep Ruiz 

G R U P E X C U R S I O N I S T A D ' O L I A N A 

Ramon Sala 

G R U P P I R I N E N C E X C U R S I O N I S T A 

N O R D C Á T A L A 

Antoni Glory 
Roger Rull 
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Excursions amb esquís 
pel cire de Broate 

(vali Ferrera) 

Francese Xavier Gregori i Pons 

Encara no fa gaires anys esmentar 
l'alta vali del riu Broate com una opció 
estiuenca per a ascendir al força divul-
gat pic de Sodio, despertava invaria
blement algún recel, i deis Guins de 
l'Ase, ni parlar-ne, perqué llavors sí 
que sempre hi havia algú a la conversa 
que començava a dir que el normal fo
ra no complicar-se l'existència, car 
l'indret òptim per a pujar-hi era el fres-
sat carni que hi duia des del refugi de 
Vallferrera passant per la coma d'Es-
tats. Per sort, la tasca divulgadora d'un 
emprenedor equip de treball encoratjat 
pel mestratge de 1'incansable matrimo
ni Jolis, afavorí que poguéssim dispo
sar d'una eina imprescindible per a po
der assolir indrets i cims poc divulgats 
fins aleshores. Us parlo de la guia 
d'excursions Pallars-Alt Urgell, que 
sorti publicada els anys vuitanta. 

Així i tot, no era gaire corrent pro-
gramar-hi añades, encara que alguns 
renovadors vocals de la secció de 
Muntanya començaren a fer incur
sions-excursions a aquesta alta vali del 
riu Broate, de la qual tornaren força 
captivats per la salvatgia que encara 
s'hi podia assaborir. L'unie problema 
era l'estratègia a seguir, i els comenta-
ris sempre eren els mateixos: on dor-
mirem? Fer-ho als plans de Boavi, a 
1.460 m, comportava una pitrada de 
més de mil sis-cents mètres per a asso
lir el Sotllo. Pernoctar a l'acollidora 
pietà de Broate, a 2.170 m, oferia 
l'allicient de l'acampada i del bon 
desnivell aconseguit, ja que més de 

set-cents metres ens allunyen de l'aco-
llidor pia de Boavi, encara que amb 
aquesta darrera opció els sempre clas
sics «esquenatous» rondinaven del fato 
que cal dur al damunt per a fer una 
dormida mitjanament confortable a 
l'alta muntanya. 

Mentre molts de nosaltres sucum-
biem a aquests problèmes logistics, 
l'eficaç Comité Català de Refugis de la 
FEEC inaugurava per la tardor del 
1988 el flamant refugi tipus bivac si
tuât dalt d'un penyal al capdamunt de 
la pleta de Broate a una altitud de 
2.200 m, com aquell qui diu al rovell 
de l'ou. 

Ara, però, amies lectors, feu un petit 

esforç - o millor, remireu les fotogra-
fies-, i per uns intants imagineu-vos 
aquest indret al cor de l'hivern tot co-
bert per una generosa capa de neu; que 
bonic, oi? De bonic ho és, però cai dir 
que tot es complica molt més a l'hora 
de fer-hi excursions amb esquís. Les 
aproximacions s'allarguen o s'eternit-
zen, segons la gent o l'estat de la neu; 
l'aigua s'ha d'anar a buscar lluny o cal 
fondre neu. La jornada és força més 
curta per les poques hores de Hum i 
més dura pel fred viu que acompanya 
el capvespre i les matinades; i no par-
lem ja dels «esquenatous», perqué 
aquests si que ho passen magre amb el 
pes afegit de tot el que cal dur a l'hi
vern per a assaborir minimament la 
práctica de l'alta muntanya amb es
quís. 

Així, dones, cal comprendre que fer 
una añada hivernal a la vali de Broate 
es convertis en una activitat d'una cer
ta envergadura, i la resultant de tanta 
complicació fou que em barrinava el 
cap buscant-hi solucions que no reei-
xien mai; unes vegades per massa neu, 
d'altres perqué era escassa. Un cop 
feia mal temps, l'altre a darrera hora es 

Remuntant pel Hit del riu de Broate. 

Foto: F. X. Gregori. 
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El massis de Broate pujant 
al collet d'Estais. 
Foto: F. X. Gregori. 

« desfeia el grup, etc., etc., i entre naps i 
cois, sempre em quedava amb les ga
nes d'anar-hi. 

f Pero, finalment, la ben pensada ubi
cado de l'esmentat refugi bivac fou 
per a mi com la porta oberta a un món 
nou que em permetia una vegada per 
totes penetrar al cor de la muntanya a 
l'hivern i gaudir plenament d'aquesta 
installació. 

Ara només faltava trabar uns dies 
de bon temps, amb neu suficient i as-
sentada, i uns Companys que compar-
tissin la meva déria. Pero vet aquí que 
tot d'un plegat es conjugaren tots 
aquests factors i, per fi, a mig matí del 
dia 18 de maig de 1991 amb prou fei
nes arribävem al capdamunt del pía de 

Boavi, tot cobert d'una tardana capa de 
neu nova de quasi un pam. 

DEL PLA DE BOAVI (1.460 m) 
AL REFUGI BIVAC DE 
BROATE (2.200 m) 

Desnivell: 740 m. 
Horari: de 3 h. a 3 h. 30'. 
Dificultat: ** 
Orientació principal: W. 

Aquest bonic però compromès recor
regut, car ¡'entrada al circ no és pas 
gens còmoda, ressegueix la vali del ñu 
de Broate fins quasi a l'encerclada 
capqalera, on situarem aquesta nova 
«base», des de la qual tindrem mes a 
l'abast el cim mes alt de Catalunya, la 
pica d'Estats i també d'altres ascen-
sions i travessades gairebé ignorades. 
Itinerari desaconsellable després de 
fortes precipitacions, especialment en 
el tram de recorregut compres entre el 
barrane de Saliente i /'entrada del 

circ, a l'altura del barrane de l'estany 
de Broate, aprox. a 2.100 m. 

Al capdamunt del pía i mitjançant 
una passera creuarem la Noguera de 
Lladorre, résultat de l'aiguabarreig 
deis barranes de Romedo, Broate i Sa
liente. Resseguim el carni -marques 
grogues- que s'endinsa per la majes
tuosa i obaga avetosa de Boavi per la 
vorera esq. de la Noguera. Amb neu 
suficient és possible fer drecera estal-
viant gairebé totes les giragonses del 
bonic carni, que arriba fins al barrane 
de Saliente (1.700 m). Creuem-lo i dei-
xem a la dreta (S) la valí de Saliente, 
accès al refugi bivac de Baborte. 

Continuem endavant (E) i després 
de travessar un bosquet esclarissat -in
dicador al refugi- pugem per dins del 
bosc, que es va fent mes espès, tot se-
guint senyals groes i altres de vermeils, 
guanyant altitud per un pendent força 
inclinât per tal de superar, enlairats, un 
contrafort que estreny el curs del riu. 
Aproximadament a 2.100 m, se suit 
d'entre els arbres i el terreny fa una 
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mena de replanet corn un baleó que do
mina la fondalada del barrane; conti
núen! ara en un flanqueig descendent 
fins a situar-nos al nivell del riu de 
Broate al costat d'una bonica cascada. 
Aquest curt flanqueig descendent és 
sens dubte -cai insistir-hi- un tram for
ça compromès, ja que creua una enclo-
tada coma que recull totes les esllavis-
sades que es desprenen de les enlaira-
des crestes de Cañedo. Superada la 
cascada per la seva escarpada vorera 
esq., la vali s'eixampla i el terreny es 
torna més planer. Continuem el recor-
regut pel costat dret i, després de supe
rar una graonada amb pins aïllats -ca
rni d'estiu-, arribem a un nou replà, 
des d'on es veu la silueta del refugi en-
lairat dalt d'un contrafort a 2.200 m, 
altitud amb qué no acabo d'estar 
d'acord, ja que com a minim sobrepas-
sa els 2.220 m. 

Variant 

Situats dins del bosc i abans de re-
muntar el fort pendent que supera l'es-
trenyiment de la valí, baixem directa-
ment al fons del barranc i remuntem 
per entre les acumulacions de neu pur
gada d'ambdós vessants superant sense 
especiáis dificultats petites cascades, 
fins a coincidir amb el recorregut pre-
cedent. Només recomanable amb neus 
assentades. 

CAP DE BROATE (2.734 m) 

Desnivell: 534 m. 
Dificultat: * 
Horari: d ' l h . 3 0 ' a 2 h . 
Orientació principal: S. 

Cim de panorama vertaderament 
remarcable i que el fa mereixedor 
d'una añada amb esquís pel seu mag-
nífíc i mantingut descens. 

Cal situar-lo a Textrem ponenti de 
la dilatada carena fronterera que en
cérela l'alta vali de Broate, estrebat al 
sud del pie de Broate, que és nus 
d'arestes a cavali deh circs de Salibar-
ri, Broate i VArtiga (Franga). 

Del refugi baixem suaument fins a 
situar-nos a l'extrem N de la pietà su
perior de Broate. Encetem la pujada 

cara al N per un pendent bastant pro
nunciai en direcció a l'alta clotada que 
s'insinua entre el pie i el cap de Broate, 
a la qual s'arriba derivant a l'esquerra 
(W). Aquesta clotada acuii un esta-
nyol, a 2.620 m, totalment esborrat per 
la gran quantitat de neu que s'hi dipo-
sita. Des d'aquest indret continuem 
l'ascensió cap al SW, sobrepassem el 
llom que baixa del cim i en un pendent 
suau arribarem calcant esquís a la care
na i al cap de Broate, 2.734 m. 

Baixarem pel mateix recorregut o, si 
més no, sortirem directament del cim 
baixant cap al S per uns drets vessants 
fins als plans immediats al refugi (difi
cultat **). 

GUINS DE L'ASE (2.960 m) 

Desnivell: 760 m. 
Dificultat: ** 
Horari: de 2 h. 30' a 3 h. 
Orientació principal: NW. 

Aquest cim, el mirent per on el mi-
rem, se'ns mostra esvelt de Unies i amb 
un curull quasi punxegut, des del quai 
es despengen sobtadament vessants de 
més de cinc-cents mètres. Malgrat tôt, 
té un accès lôgic que el farà sortir del 
seu oblit hivernal i que sens dubte li 
donará un merescut prestigi, amb el 
valor afegit d'una sorprenent perspec
tiva del massís de la pica d'Estais. 

Cal sortir del refugi en direcció NE, 
encerclant en suau pujada el vessant 
que ens duu a una dilatada coma que es 
divideix a la part alta amb una esquena 
d'ase que es desprèn de l'arrodonida 
cota fronterera de 2.779 m. Continuem 
el recorregut derivant al S i, passant 
per sota de l'esmentada cota, entrem a 
continuació en una comella que cal re-
muntar fins a assolir la carena a la cota 
2.790. Avancem cap al S, guanyant un 
fort desnivell pel vessant N del cim i 
procurant apropar-nos tant com es pu-
gui a la carena. Deixarem els esquís i 
anirem a cercar una canaleta que amb 
uns quinze mètres de recorregut un xic 
redreçats, ens duen a la incipient care
na culminant, des d'on s'arriba fàcil-
ment al modest pedró que decora els 
Guins de l 'Ase. Atenció a les comi
ses mentre fem el badoc amb la im
posant visió de la Pica i el Montcalm. 

Cordino per als menys experts. 
Podem fer la baixada pel mateix in

dret o deixar el recorregut de pujada 
just sota la cota 2.790 i entrar en una 
valleta que acaba en un rectilini con-
gost que pren una marcada direcció 
SW i desemboca al fons de la valí, 
prop de les traces de pujada. 

PIC DE MONTCALM (3.077 m) 

Desnivell: 1.003 m. 
Dificultat: ** 
Horari: de 3 h. 1 5 ' a 4 h . 
Orientació principal: W. 

Evident itinerari que contemplarem 
amb tot detall des del collet d'Estats. 
Un enlairat pas de 2.866 m, que comu
nica el circ de Broate amb la valí fran
cesa de VArtiga, per l'alta coma d'Es
tats, i que cal situar al bell mig de la 
cresta fronterera que de nord a sud en-
llaqa els Guins de l'Ase amb el pie de 
Sotllo. Aquesta excursió és, sens dubte, 
el prototipus d'ascensió amb esquís a 
casa nostra, sobrepassa els 3.000 me
to, s'hi arriba amb els esquís als 
peus fins dalt, té un bon descens i es 
complementa amb una perspectiva de 
la Pica, propera, forga captivadora. 

Del refugi hem de sortir en direcció 
SE, cara a l'acanalada valleta, que cal 
remuntar fins que s'aplana, s'eixampla 
i davant nostre s'enlairen els espadats 
contraforts N del pie de Sotllo. La pu
jada s'accentua i s'entra en un pronun-
ciat i rectilini vessant on Púnica sortida 
és el trau del collet d'Estats, que s'obre 
a 2.866 m, al qual probablement arri
barem amb els esquís als peus. Hem de 
baixar per l'altre costat fins al pía de la 
cometa d'Estats (2.740 m), i continuar 
l'ascensió cap a l'est fins a aconseguir 
la carena al coll de Riufred, a 2.978 m, 
que domina l'enfondida valí homóni
ma. Des d'aquí hem de pujar al N i sense 
cap dificultat aconseguirem l'aplanat i 
poc definit pie de Montcalm. 

PICA D'ESTATS (3.143 m) 

Desnivell: 1.069 m. 
Dificultat: *** 
Horari: de 3 h. 3 0 ' a 4 h . 30'. 
Orientació principal: NW. 
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Excepcional recorregut a la cota 
màxima de Catalunya. Aquest massis 
fronterer, situât al capdamunt de la 
vali Ferrera i de la ribera de Solilo, és 
format per très cotes, poc separades 
Y una de l'altra; la central, la mes alta, 
s'enlaira fins a 3.143 m, Voccidental 
assoleix els 3.131 m i rep el nom de pic 
de Verdaguer, i l'oriental, de 3.115 m, 
és vèrtex geodesie i és denominat pun
ta de Gabarra. El considérable desni-
vell a superar ve acompanyat d'uns 
mantinguts descensos que fan molt 
digne l'esforç que l'ascensiô com
porta. 

Cal prendre l'itinerari précèdent al 
Montcalm i, una vegada traspassat el 
collet d'Estats, baixar 125 mètres per 
l'altre costat fins al pia de la cometa 
d'Estats. Del pia continuem en direcció 
E per l'acanalada valleta que s'ajeu 
breument en arribar a 2.930 m. Deixem 
a l'esquerra, enlairat, el coli de Riufred 
i obliqùem a la dreta (S) remuntant una 
coma, flanquejats a la dreta per un arro-
donit contrafort que s'esmuny en arri
bar a la bretxa oberta a llevant del pic de 

Verdaguer, a una altitud de 3.120 m. 
Deixarem els esquís i farem la resta 

resseguint breument un tram de carena 
per terreny mixt fins a assolir els 3.143 
mètres del cim de la Pica. 

PIC DE SOTLLO (3.072 m) 

Desnivell: 980 m. 
Dificultat: *** 
Horari: de 3 h. a 3 h. 45 ' . 
Orientado principal: NE. 

Aquest estratègic cim fa de vèrtex 
on conftueixen les altes comes o valls 
d'Estats, de Sotllo, i de Broate, i, al 
NE, V enlairada dotada de la cometa 
d'Estats, al vessantfrancés, lmmillora-
ble situado per a gaudir d'un enfilall 
d'imposants panorames. 

Del refugi hem d'anar a traspassar 
el collet d'Estats i baixar poc mes de 
cent mètres sensé arribar del tôt al fons 
del pla. Continuarem cap al S, flanque-
jant a mig vessant, fins a entrar a una 
recollida coma, que cal remuntar en di

recció al torturât port de Sotllo. Deri-
vem suaument a la dreta (W) i deixem 
a l'esquerra el trau del port; per la base 
de les roques que s'enfilen per sobre el 
port, hem d'apropar-nos tant com es 
pugui amb els esquis a un replanet a la 
mateixa carena (2.900 m), inici del 
darrer tram de l 'itinerari, que farem 
a peu. 

Continuem l'ascensió grimpant pel 
fil de la cresta alternant passos pel seu 
vessant NE, salvant petits ressalts man-
cats de significativa dificultat. L'unie 
contratemps pot èsser Pestât o l'acu-
mulació de la neu o el gel, que podrà 
exigir per als menys experts l'ajut d'un 
cordino. 

NOTES 

El refugi bivac de Broate és una só
lida estructura metàllica recoberta ex-
teriorment d'alumini, a'íllant térmic i 
amb l'interior de fusta de melis. Té una 
cabuda per a 18 persones -millor que 
no hi siguin totes 18-, que poden per-
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Guins de l'Ase i pic dels Estanys 

-a la dreta- pujant al cap de Broate. 

Foto: F. X. Gregori. 

noctar amb lliteres, matalassos, flassa-
des i coixins. Té dues plaques solars 
que li proporcionen llum elèctrica, a la 
vegada que serveixen per a disposar 
d'una emissora en connexió amb els 
serveis de Protecció Civil. 

De la cartografia cai dir que, els tra-
dicionals, amb el mapa Pica d'Estats-
Mont-roig de l'Editorial Alpina ja en 
tindran prou. Per a la «beautiful peo-
ple» recomano el mapa 1:25.000 Au-
lus-les-Bains n. 2.048 est, editat per 
1TGN francès. 

La millor època per a anar-hi són els 
mesos de mare a maig, encara que amb 
una primavera tan bona com la del 91 
s'hi pot anar ben bé fins a les darreries 
de juny. 

Bones esquiades i força prudència. 
Ascensions fetes durant els dies 18, 

19 i 20 de maig de 1991 per Francese 
Xavier Gregori i Xavier Gonzalez. 

Difîcultat 

* Fàcil, recorregut apte per a ini-
ciar-se en l'esquî de muntanya, no 
massa llarg. 

** Per a bons muntanyencs esquia-
dors, mes llarg i on s'han de superar 
considerables desnivells. 

*** Per a esquiadors alpinistes; amb 
trams pendents o passos obligats, llargs 
recorreguts i forts desnivells. Poden 
presentar-se durant el recorregut difi-
cultats pròpies de l'alta muntanya hi
vernal, que poden reclamar l'ajut d'un 
cordino, grampons i piolet. 

El refugi bivac del cire de Broate. 
Foto: F. X. Gregori. 
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Per terres d'Osca 
amb bicicleta 

gairebé com si anéssim caminant, pero 
amb la diferencia que podem recorrer 
grans distancies en poca estona. La bi
cicleta invita a descobrir territoris, ja 
siguin muntanyosos o no, i a atrevir-
nos amb els grans espais d'una manera 
que siguin amens i poc monótons. 

Joan Guirao 

En el món del muntanyisme és de 
sobra conegut que hi ha una gran di-
versitat de modalitats. Des del simple 
excursionisme fins a l'escalada d'alta 
dificultat, hi ha un extens ventali de 
formes: alta muntanya, escalada de ro
ca, escalada de gel, esquí de muntanya, 
espeleologia... Amb el temps, altres 
modalitats s'han afegit a aquest ven
tali, incorporant elements com l'ala 
delta i l'ala de pendent o parapente. 
que es van consolidant per la seva efi
cacia i la tècnica assolida, i per la qual 
cosa són molt lluny de ser modes pas-
satgeres. 

Com és logie, la incorporació d'aques-
tes noves modalitats té detractors i és 
motiu de critica per part dels sectors 
més puristes, de la mateixa forma que 
al seu dia ho devien ser la incorporació 
d'esquís a l'alta muntanya. Al marge 
de critiques, ¿pot haver-hi més gran 
plaer un cop assolit un cim que poder 
baixar esquiant pel camp d'ones de neu 
que formen els seus vessants, o poder 
baixar volant? 

Per si no fos prou, una altra modali-
tat ha vingut a afegir-se al món de la 
muntanya: la bicicleta tot terreny. Qua
dre reforçat, amples cobertes de dibuix 
molt gruixut, frens potents i grans des-
enrotllaments conformen aquest estri 
que ens permetrà fer travessies per pis
tes o aproximacions a llocs concrets en 
poc temps. Per qué no aprontar el gran 
reguitzell de pistes que hi ha al nostre 
país? Són molts els racons desconeguts 
i solitaris que, malgrat tot, tenen un 

gran interés, pero que, peí sol fet 
d'allunyar-se deis llocs habituáis on es 
practica el muntanyisme o l'excursio-
nisme, no coneixem. La bicicleta per-
met fer incursions a aquests indrets. 
Podem sentir la mateixa sensació de 
plenitud o d'aventura recorrent pistes 
solitáries que pujant un cim alt, i tot 
d'una forma racional i contemplativa, 

PER TERRES D'OSCA 

Feia un moment que el sol s'havia 
post a l'horitzô i una Hum entre lila i 
rosada tenyia el cel, quan vam veure al 
lluny un campanar que sobresortia en-
tremig dels camps d'oliveres: era Sasa 
del Abadiado, el Hoc on havîem deixat 
els cotxes la vigflia al matî amb la in-
tenciô de fer un recorregut circular en-
torn de la serra de Guara, perô el mal 
estât en que vam trobar els camins ens 
va fer desistir a mitja sortida. Una gran 

El Salto de Roldan. A ¡'esquerra 

la collada que cal superar. 

Foto: J. R. Ahina. 
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nevada a principis de desembre, segui
da d'uns quants dies de fred intens, 
ocasiona que la neu es gelés i trigués 
mes a fondre's; per això, a les obagues, 
les pistes eren recobertes d'una lliscosa 
capa de gel vidrios i, ais llocs on toca-
va el sol, d'una gruixuda capa de fang 
que formava una pasta viscosa. 

A pesar deis canvis sorgits sobre la 
marxa, l'itinerari que venim de fer ens 
ha satisfet plenament per la seva varie-
tat de paisatge i per la soledat que en-
volta la regió, malgrat ser molt próxi
ma a la ciutat d'Osca. La zona del So-
montano i la fossa d'Osca és formada 
per una plana i extensa zona de camps, 
farcida de pobles tranquils que conser
ven un cert encant i tipisme. Al nord 
d'aquesta plana, una barrera de mun-
tanyes dona pas a una regió de caracté
ristiques totalment oposades. Altiplans 
esteparis, valls de precari accès i un 
clima rigorós donen a aquesta zona un 
carácter feréstec, que s'accentua en els 
mesos hivernais. La majoria dels po
bles són deshabitats i en els que encara 
no ho són, hi viuen tan sols dues o tres 
famílies, i en unes condicions que les 
fan dignes d'elogi. L'accès de vehicles 
a aquesta zona des del sud és molt li
mitât: només hi arriba una pista, la que 
porta fins a l'embassament de Belsué, 
aprofitant una collada molt a prop de la 
Peña de San Miguel. A una altra pista 
de difícil traçât, li cal remuntar fins a 
la Cabeza de Guara, a 1.700 m, per a 
accedir-hi. Es per aqüestes dues pistes 
per on havíem previst fer el nostre re-
corregut inicial. 

PRIMER DIA 

Arribats a Sasa del Abadiado descar-
reguem les bicicletes del cotxe i co-
mencem a preparar els equipatges, que 
ocupen bastant de Hoc: roba d'abric, 
sac de dormir, alguns recanvis per a la 
bicicleta i queviures per a tres dies sen-
cers. Un cop llestos, prenem la carrete
ra carni de Barluenga a través de 
camps i, arribats al poblé, prenem una 
desviació que porta a Chibluco. El dia 
és assolellat, però fa un pél de vent. 
Passem pel costat d'un bonic camp 
d'oliveres i, just a 1'entrada del poble, 
prenem una pista a l'esquerra en direc-
ció sud amb una baixada suau i a tra

vés de camps. El próxim poble on ens 
cal anar és Apiés, a uns cinc quilóme-
tres en línia recta, pero per a arribar-hi 
hem de superar un obstacle de certa 
importancia: el riu Flumen, que al Uarg 
de milers d'anys ha excavat les planes, 
fent un profund barranc de mes de cent 
metres de fondária. La pista contenga a 
baixar per la impressionant depressió i 
finalment arribem al fons. 

Com que no hi ha cap pont, ens 
veiem obligats a cercar el Hoc mes 
adequat per a creuar el riu. No hi ha 
mes de seixanta centimetres de fondá
ria, pero l'aigua és gelada i ens adolo-
reix els peus; un cop a l'altra riba hem 
de fer-nos uns vigorosos massatges a fi 
de calmar el dolor. Trobem l'inici de la 
pista que ens fará remuntar fins al mar-
ge superior del barranc; pel fort pen
dent hem de fer un bon tros a peu. Fi
nalment, retrobem la plana i continuem 
el nostre cami, que s'encara al nord 
com si es dirigís cap al Salto de Rol
dan. Aquest indret és format per dos 
esvelts malls, la Peña de San Miguel i 
la Peña de Aman. El riu Flumen, que 
ve del nord, s'obre pas entre les dues 
penyes excavant una estreta i salvatge 
gorja de quasi tres-cents metres de fon
dária. 

A través de camps, arribem a Barrio 
de Lienas, format per un conjunt d'edi-
ficacions semienderrocades. A la sorti-
da del poble i al costat del camí, que-
dem impressionats per una font que 
cau damunt d'una gran roca, que ha es-
tat esculpida formant recipients esglao-
nats, segurament per a fer-ho servir 
com a safareig. Continuem el nostre 
camí i al cap de poc arribem a 
Apiés. 

Són gairebé les tres de la tarda i 
creiem que és hora de dinar; aprofitem 
per a fer-ho a 1'entrada mateix de la 
població, ja que hi ha una font. Mitja 
hora mes tard iniciem de nou la marxa 
per carretera, camí de Sabayés. Abans 
d'arribar al poble, a má dreta, trobem 
la pista, que ens portará a l'embassa
ment de Belsué passant per una collada 
molt a prop de la Peña de San Miguel. 
Un rétol marca 16,5 km. La pista és 
bona i el pendent molt assequible. A 
poc a poc ens anem enlairant sobre les 
planes i la perspectiva es torna mes 
amplia. El sol rasant de la tarda allarga 
les ombres mentre dona uns tons dau-

rats a camps i turons. Cap a l'horitzó 
s'observa un mar de boires sobre els 
Monegres. Un dia d'aquests hem 
d'anar a conèixer aquella regió. A 
l'oest comença a aparèixer un front de 
núvols una mica amenaçador. Quan 
aconseguim la collada, el sol s'hi ha 
enfonsat irremissiblement a dins, i un 
cop d'ull cap al nord, que és la direcció 
del nostre camí, ens indica que el 
temps està canviant per a empitjorar: 
uns núvols negres i espessos presagien 
tempesta. Per fer el contrapunt a la si
tuado, per sobre nostre volen mes de 
trenta voltors; fem quatre comentaris 
morbosos i decidim accelerar el ritme 
perqué ja fosqueja i ens cal remuntar 
encara una altra collada per a trobar la 
borda on hem de dormir. 

La pista inicialment fa una curta 
baixada i, de sobte, el nostre ímpetu es 
veu frenat, ja que ara el carni travessa 
uns vessants mes obacs i comencem a 
trobar neu i gel dur com la pedra. Aixó 
ens obliga a baixar de la bicicleta i, 
després de fer un pareil de sifonades, i 
trompada darrera trompada, arribem ja 
de nit i esgotats a la collada en qüestió. 

Al costat de l'embassament hi ha un 
refugi del club Peña Guara, però per 
contacte telefonie ens advertien que 
aquests dies estaría tancat i ells matei-
xos ens van aconsellar que no hi bai-
xéssim, que podíem pernoctar en una 
borda que es troba a prop de la colla
da. 

El vent bufa fort i ens enclasta a la 
cara fines gotes de pluja. Comencem a 
baixar pel vessant oposat cap a la bor
da, posant molta cura de no passar-hi 
de llarg. La visibilitat és molt limitada 
i comencem interiorment a pensar en 
un probable bivac, cosa que no ens 
atrau pas gens amb el temps que fa. Fi
nalment, darrera un repetjó, observent 
com una teulada de pedra; és el refugi. 
La sobretaula està garantida. 

Mentre els uns condicionen la bor
da, els altres sortim fora a la recerca de 
llenya. Al cap d'una estona el foc és 
enees i va prenent força i donant calor i 
llum al recinte. Les motxilles es co-
mencen a obrir i a poc a poc els esto
macs més exigents van essent compla-
guts: sopa, xoricets i cansalada a la 
brasa, un bon trago de vi i, per finalit-
zar, un gran pot de te. Restem embada-
lits al costat del foc i, a mesura que 
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transcorre el temps, l'esforc fet durant 
el dia es va fent notar al cos, aixi es 
que decidim anar a dormir. A 1'exte
rior, el vent bufa molt fort i el soroll 
que fa ens impedeix agafar el son. De 
tant en tant, una rafega entra dins la 
borda, que no te porta, i fa trontollar la 
tela dels sacs d'una manera imposant. 
Finalment, ens adormim. 

SEGON DIA 

Quan pugem a les bicicletes el vent 
continua bufant. Deixem el nostre eau i 
comencem a baixar per una pista molt 
dolenta; tot és reeobert de gel i, on s'ha 
fos, el fang forma una espessa capa 
que fa que la roda s'enfonsi fins a deu 
centimètres, mentre el fang s'encasta 
en tots els raconets fent sortir la cadena 
i saltar els pinyons. Hi ha indrets en 
que és tan viscós que, un cop frenada 
la bicicleta, cal fer un bon esforç per a 
desenganxar-la. 

Arribem al fons de la vali, on tro-
bem la pista principal, just per sota del 
poble de Belsué. Aquesta sembla estar 
en òptimes condicions en contrast amb 
la que venim de fer. La prenem en di-
recció est i, tot planejant, arribem fins 
a la cua de l'embassament, tota la su
perficie del quai es troba coberta d'una 
capa de glaç; a la pista, el gel i el fang 
tornen a fer acte de presèneia. Estem 
per sota del poble de Lusera (abando-
nat) quan decidim interrompre la mar-
xa i donar per finalitzat l'itinerari que 
preteniem fer, sota la consideració que, 
si a mil mètres d'altitud ens trobem 
tots aquests inconvénients, que sera el 
que trobarem als mil set-cents mètres 
de la Cabeza de Guarà, per on hem de 
passar per a retornar als cotxes. A mes, 
ara som en un Hoc adéquat per a aban-
donar, perquè des del poble de Belsué 
una pista porta fins a la carretera d'Os
ca a Sabinânigo, molt a prop del port 
de Monrepòs, des d'on tot és baixada 
fins a la ciutat d'Osca. 

Aixi és, doncs, que, una mica enso-
pits, fem marxa enrera. Aviat arribem 
al poble de Belsué, on tan sols viuen 
dues famflies, i parem a menjar uns 
quants ganyips per enganyar l'esto
mac. Mentre ho fem, decidim que tor-
narem un altre dia, quan faci mes bon 
temps, per finalitzar l'itinerari. A con

tumacie), i ja mes animats, prosseguim 
el camí per una rectilínia pista que ens 
porta fins a la carretera. Ens abriguem 
força i comencem un vertiginós des
cens, que de mica en mica ens allunya 
d'aquestes terres oblidades, amb la 
sensació d'haver redescobert un pais 
llunyà i amb la ferma resolució de tor-
nar-hi. 

RESSENYA DE L'ITINERARI 

Punt de sortida: Sasa del Abadiado. 
Poble situat a 5 km de la carretera N 
240, que va de Lleida a Osca. Desvia
d o a la dreta tot venint de Lleida, entre 
els quilòmetres 205 i 206. 

Distancia: 78 km. 
Desnivell total de pujada: 1.350 m. 
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Borda on vàrem pernoctar, a prop de la 

collada, a 1.200 m. Foto: J. Guirao. 

0,0 km. - Sortim del poble per car
retera, carni de Bárluenga, amb una 
mica de pujada fins al poble. Arribats a 
Barluenga, prenem una bifurcació, a 
l'esquerra que porta a Chibluco. La 
carretera planeja pel costat de camps 
d'oliveres. Arribant a la població, font 
a l'esquerra tocant a una bassa. 

5,0 km.- Chibluco. Just a l'entrada 
de la població i abans de l'església, 
prenem una pista que suit a la nostra 
esquerra. Aviat deixem una desviació a 
l'esquerra i continuem en direcció sud 
en suau baixada. Finalment, anem a 
parar a uns camps amplis, on la pista 
gira a la dreta, carni del barrane del riu 
Flumen, i es torna més estreta i pedre
gosa. Arribem al fons del barrane i, 
sense arribar al riu (6,9 km), ens des-
viem pel beli mig dels camps, en direc
ció sud, tot vorejant el riu fins a arribar 
a uns cent mètres d'un cingle, on el riu 
fa un gir brusc. Travessem el riu (pel 
mig de l'aigua) i anem a buscar l'inici 
de la pista (7,5 km), que ens dura a re-
muntar el vessant oposat del barrane. 
A l'inici, pujada molt forta. 

8,6 km - Arribem de nou a la plana, 
just al costat d'una edificació; la rode-
gem a fi de retrobar la pista, que es pot 
observar cap a l'est remuntant un pen
dent. Superat el repetjó, es continua a 
través de camps i en direcció nord. La 
pista gira a l'esquerra (11 km) i fa una 
curta baixada per a continuar en direc
ció oest, amb una pujada suau. Barrio 
de Lienas (12,9 km). Anem a l'esquer
ra i al cap de poc arribem a Apiés. 

13,9 km - Apiés. Trobem, a l'entra
da del poble, la carretera que ve d'Os
ca, que prenem a la dreta, carni de Sa-
bayés. Abans d'arribar a aquest poble, 
prenem a la nostra dreta una pista que 
porta a l'embassament de Belsué (16,9 
km). La pista és bona i el pendent molt 
acceptable. Al cap de 21,2 km deixem 
una desviació a l'esquerra, que porta a 
Santa Eulalia de la Peña, i finalment 
arribem a una collada. 

22,5 km.- Los Corralones. Aquest 
indret és una collada situada al costat 

de la Peña de San Miguel. La pista bai-
xa una mica per a comencar a pujar a 
continuació i descriure un gran are 
que, en direcció nord, ens portará a una 
collada que s'observa al lluny, a la dre
ta d'una muntanya que té una antena al 
capdamunt. Pista bastant bona. 

29,5 km.- Collada. Comencem a 
baixar pel vessant nord i, a uns sis-
cents metres, prenem una desviació a 
l'esquerra, que tot baixant ens con-
dueix fins a una borda (esquerra), on es 
pot pernoctar. 

30,4 k m - Borda-refugi. La pista, 
que és molt dolenta, comenca a baixar 
fortament. Al cap d'una estona trobem 
una bifurcació que prenem a la dreta 
(33,2 km). Arribant al fons de la valí, 
trobem una bonica edificació a la nos
tra esquerra i a continuació una cruilla 
de camins (34,6 km). Girem a l'esquer
ra, on la pista puja i, després de passar 
pel costat d'una altra borda, arribem a 
un nou carni (35,1 km). Anem a la 
dreta i al cap de tres-cents metres 
anem a parar a la pista principal de la 
valí. 

35,4 km.- Pista principal del fons 
de la valí (si disposem de temps, po-
dem anar cap a la dreta, en direcció est, 
a visitar l'embassament de Belsué; la 
pista és plañera i molt bona). Aproxi-
madament, tenim un quilómetre de pu

jada fins al poble de Belsué, per a pu
jar, a continuació, per una pista monó
tona i uniforme que ens portará a la 
carretera. 

40 km.- Carretera N 330. Hi arri
bem just al costat d'un túnel. La pre
nem a l'esquerra. Carretera molt bona i 
amb forta baixada a la primera meitat 
del traçât. 

Tenint en compte el transit d'aques
ta carretera, podem optar, a l'altura de 
Nueno, per agafar carreteres secundà-
ries i, passant per Sabayés, Apiés i el 
castell de Monte Aragón, anar a parar a 
prop de Loporzano. 

67 km - Osea. Agafem la carretera 
de Lleida. Molt de transit. Inicialment 
planera, després d'una pujada trobem a 
la nostra esquerra la desviació (73 km) 
que, passant per Loporzano, ens porta
rá a Sasa. 

78 km - Sasa del Abadiado. 

Cartografía 

Sierra de Guara I, Ed. Alpina. 
Apiés 29-11 (248) i Alquézar 30-11 

(249), Servicio Geográfico del Ejér
cito. 

Itinerari realitzat els dies 26 i 27 de 
desembre de 1990 per J. Rafel Alsina, 
Toni Mora, Joan Sabaté i Joan Guirao. 
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Directíssima a la paret NW 
del Kanjirolawa (6.460 m) 

Dolpo (Himàlaia) 

Situât entre l'impressionant massis 
del Dhaulagiri i la frontera amb el Ti
bet, s'estén el Dolpo, territori poc fré
quentât encara i, per tant, poc conegut 
entre els alpinistes, malgrat la gran 
quantitat de cims verges que hom hi 
pot trobar. Es, dones, en aquesta regió, 
i mes concretament entre les petites lo-
calitats de Ringmo i Pungmo, on es 
troba el nostre objectiu, és a dir, el 
Kanjirolawa, un cim discret en altitud 
pero dificilíssim pels quatre costats, i 
die aixô perqué, malgrat haver instal
lât el campament base al vessant E 
d'aquesta muntanya, ens veiérem obli-
gats a tornar per on havíem vingut, da-
vant la impossibilitat de trobar una ruta 
factible per a poder assolir el cim des 
d'aquest costat. 

Exceptuant el Nevado Rondoy de la 
serralada del Andes, pensó que no ha-
via vist una cresta tan llarga i impracti
cable com la del Kanjirolawa. Afilada 
com un ganivet, aquesta cresta era al 
punt culminant d'una paret de gel de-
fensada per centenars de comises sus-
peses incre'iblement sobre 1'abisme. 
Amb aquest panorama sobre els nos-
tres caps qualsevol intent d'ascensió 
era senzillament suicida. 

Amb no poques dificultats per a 
convencer les autoritats del pare nacio
nal de Phoksumdu que ens autoritzes-
sin a canviar de valí, ens trobem cinc 
dies mes tard a Pungmo Khola, o sigui, 
en el vessant totalment oposat al pri
mer. El trasllat, seguint camins de pas
tura que no surten en cap mapa, no ha-

Jordi Pons i Sanjinés 

via estât gens fácil, però a la fi estem 
segurs que, si bé el Kanjirolawa conti
nua essent un objectiu difícil, la seva 
ascensió per la paret NW és tècnica-
ment factible. 

Installât el campament base a 4.050 
metres d'altitud, fem un pareli de reco-
neixements a la muntanya. Els meus 
companys Olivier i Laurent, guies de 
Megève, assoleixen el cim secundari 
de 5.800 m, anomenat Pinacle. Aques
ta ascensió els permet descobrir una 
possible ruta de baixada per una gran 
glacera que es perd vers una vali llun-
yana al campament. Probablement la 

mateixa que seguiren els japonesos 
l'any 1973 i en la quai installaren qua
tre campaments fins a arribar al cim. 

L'altra exploració, la que fem Guy 
Cousteix i jo, ens permet conèixer l'ac
cès al peu de la paret que volem esca
lar i un cop aqui, pujar fins a 5.300 m, 
ja que volem comprovar la qualitat del 
gel i els obstacles, com el gran sérac 
caracteristic que, com una barrera, im
pressiona es miri des d'on es miri i so-
ta el quai estem obligats a passar. 

De retom al campament valorem els 
pros i els contres d'aquesta via d'esca-
lada. Son 1.700 m de paret de gel i una 
évident verticalitat fins a aconseguir la 
cresta culminant. La decisió ja està 
presa, demà passât atacarem aquesta 
paret i ho farem a Pestìi alpi, unica 
possibilitat de sortir en un sol dia. Si 
no ho féssim aixi, l'ascensió podria es-
devenir una trampa de conseqiiències 
insospitades per la manca absoluta de 
plataformes o llocs de repos. 

El dia 5 de maig, després d'un dia 
de repòs obligat a causa d'una bona 
nevada, abandonem el campament ba-

La paret NW del Kanjirolawa, 

de 6.460 m i la via Directíssima. 

Foto: J. Pons. 
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se. És la una de la matinada. Amb 
l'ajut de les llanternes frontals seguim 
el mateix carni per on fa un pareil de 
dies ens acostàrem a la paret. 

Una hora i mitja mes tard arribem al 
dipòsit a 4.450 m, on una gran roca 
protegeix una part del material que 
abandonàrem, convençuts que hi torna-
rîem. Sense encordar-nos, però amb els 
grampons als peus, iniciem l'ascensió 
amb el petit ajut de les llanternes. 

En silenci anem guanyant altura per 
un pendent de 40 graus. El gruix de 
neu dipositat fa un pareil de dies ens 
ajuda en aquesta progressió. La foscor 
de la nit no ens permet veure el que va 
quedant sota els nostres peus i és sola-
ment l'arribada de Falba, amb els seus 
colors esmorteïts, el que fa possible 
que ens adonem de la magnitud 
d'aquesta paret, que hem escollit com 
a «via» d'accès per a assolir el cim. 

A dos quarts de sis aconseguim arri-
bar a un petit esperò, on fa un pareil de 
dies havîem abandonat una part del 
material d'escalada penjat d'un pareil 
de pitons de roca. Estem a una altitud 
de 5.300 m i és a partir d'aqui que la 
paret agafa una altra dimensió per la 
seva verticalitat. Encordats ja, en Lau
rent i jo iniciem la travessia ascendint 
per sota el gran sérac que talla tota la 
paret. Un llarg de corda darrera l'altre, 
però sempre avançant un de sol mentre 
l'altre assegura des d'un cargol de gel. 
El pendent ara és realment impressio-
nant sota els nostres peus... i si miro 
amunt veig només el sostre d'aquell 
gegantesc serac blau que penja com 
una espasa de Dàmocles. 

Fa tant de fred en aquestes primeres 
hores de la matinada que difi'cilment 
pot caure, aquest serac; això no obs-
tant, estic segur que recuperare la tran-
quillitat quan aconseguim arribar al fi
nal de la travessia i estiguem, per tant, 
fora de la linia de periti. 

En Guy Cousteix i jo havîem acor-
dat realitzar un documentai d'aquesta 
ascensió. De moment eli havia agafat 
la cambra i jo les bobines de 16 mm. 
La relativa separació entre les dues 
cordades no ens permet parlar gaire i 
amb tot sé que per primera vegada no 
filmarem l'ascensió, ja que en cap mo
ment el meu company no m'ha cridat 
per demanar-me una altra bobina. La 
raó per la qual no filmem, cai buscar-la 

en el ritme de progressió i en la verti
calitat de la paret, que impedeix qual-
sevol moviment que no sigui estar afer-
rat al gel amb les puntes davanteres 
dels grampons i un martell-piolet a ca
da mà. En aquestes condicions no es 
poden fer gaires més coses, i menys 
filmar. 

Finalitzat el llarg flanqueig per sota 
el serac, continuem la progressió en 
sentit ascendent, en una successió de 
llargs de corda entre neu molt dura i 
gel trencadfs, la qual cosa exigeix di-
positar tota la confiança en els estris 
que duem als peus i a les mans. Es aixi 
com ens anem acostant al que nosaltres 
havîem batejat des del campament com 
l'esperò Frendo, a causa de la seva si-
militud amb el que es troba, amb 
aquest mateix nom, a la paret nord de 
l'Aiguille du Midi, als Alps. 

Durant uns quants dies havîem estu-
diat la via d'ascensió i això ens permet 
saber exactament on som i el que enca-
ra ens queda per fer, tot i que el fort 
pendent que no disminueix dels 60-70 
graus no ens permet veure la cresta 
culminant, o sigui, el final de les difi-
cultats. Sabem que des del campament 
base i amb l'ajut dels binocles, van se-
guint la nostra ascensió i ens imaginem 
quina és la seva inquietud quan les 
boires enganxades a la paret ens a'i-
llen totalment de les sèves inquiètes 
mirades. 

Amb anterioritat a l'atac a la paret 
ja havîem decidit que l'unica possibili
tà! d'assolir el cim per aquesta via era 
fer una ascensió non stop, la qual cosa 
implicava no perdre temps a collocar 
cordes fixes i alleugerir al màxim les 
maniobres pròpies de l'escalada. 

Per descomptat que, si per uns mo
ments havîem pensât en la possibilitat 
de baixar per aquesta mateixa ruta, ara 
ja no ens ho plantegem, no tan sols per 
la verticalitat de la paret de gel, sino 
perquè tampoc no disposem de tant 
material per a abandonar a l'hora de 
fer ràpels. 

El que havîem anomenat esperò 
Frendo, un llom cobert amb neu venta-
da, ha estât un petit descans per als 
nostres peus, adolorits després de tan
tes hores de picar en el glaç. Ara, però, 
hem entrât de nou en la paret llisa que 
es troba per damunt del serac i que, 
d'una manera o altra s'enfila vers la 

cresta culminant, punt on creiem que 
s'acaben les dificultats. La manca de 
relleu d'aquesta paret uniforme no ens 
permet tenir cap referencia que ens 
ajudi a saber quants llargs de corda ens 
falten encara per a sortir per dalt, la 
qual cosa dona la sensació que no ens 
movem de Hoc. 

Els companys del campament base 
que segueixen l'ascensió, ben al con
trari, saben el que hem fet i el que en
cara ens queda per fer, o sigui, acon
seguir la cresta que intuïm uns quants 
centenars de mètres per damunt nos
tre. 

Un llarg de corda darrera l'altre, re-
petint sempre els mateixos moviments 
de bracos i peus amb energia d'acord 
amb la duresa del glaç... L'ascensió 
s'està fent més llarga del que voldrîem 
com a résultat de les moites hores que 
portem escalant... 

Els darrers trenta mètres ens duen a 
la fi de les dificultats. Trepitgem l'afi-
lada aresta, des de la qual podem veure 
el cim principal del Kanjirolawa, en-
voltat de séracs, esquerdes, i lloms de 
neu, en un paisatge totalment difercnt 
del que havîem vist fins ara. 

Havîem tardât dotze hores per a su
perar els 1.700 m de paret i, malgrat el 
cansament, calia arribar al cim i sensé 
pèrdua de temps, començar a baixar 
abans que ens sorprengués la nit entorn 
dels 6.000 m. 

El que ve a continuado podría for
mar part d'una ascensió qualsevol, és a 
dir: arribada al cim i la lògica satisfac
cio d'haver-lo aconseguit, descens 
complicat en plena nit pel vessant sud i 
un corredor de neu fonda que ens per
met arribar, nou-cents metres més 
avall, a una petita plataforma rocosa, 
quasi al final de la glacera. 

Es aquí on fem el bivac, si més no 
perquè ja son les onze de la nit i -per 
que no dir-ho?- estem realment can-
sats. Durant quasi vint-i-quatre hores, 
es pot dir que no hem parât ni un sol 
minut. 

Així, dones, a 4.900 m i en una nit 
summament freda veurem passar les 
hores amb extrema lentitud. Un espai 
de temps que em permet recordar tot el 
que hem fet i confirmar que la paret 
NW del Kanjirolawa és l'escalada en 
glaç més difícil de totes les que he fet 
fins ara. 
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Per les muntanyes 
de Tenerife 

Iñaki Núñez 

Quan ens vam inscriure en un con
grès a Puerto de la Cruz, a Tenerife, 
vam pensar que allargaríem la nostra 
estada per pujar al Teide. Potser una 
muntanya amb telefèric no hauria estât 
l'objectiu d'un viatge; però aprofitant 
una oportunitat com la que aquests dies 
teníem, sí que podría ser interessant de 
veure altres possibilitats d'ascensió i, 
fins i tot, si la zona ho permetia, po-
dríem fer algún altre cim. 

Vam començar així a documentar
nos sobre la muntanya de Pilla. Un 
problema ben fácil, o ben difícil, se-
gons com es miri, perqué pràcticament 
no hi ha documentado. Un article 
d'una pujada al Teide a Pyrenaica, 
«Los hijos del Teide: del culto al con
sumo», de J. L. Yrigoyen (1988, núm. 
152), i una guia de recorreguts a peu 
per Pilla, Landscapes of Tenerife, de 
Noel Rochford (Sunflowers books). I 
res mes. Amb tot aquest bagatge, ens 
vam traslladar a Tenerife. 

Després del congrès, el 26 d'abril de 
1991 a la tarda, vam sortir de Puerto de 
la Cruz en direcció a Las Cañadas, en 
Lluís, el meu company de la feina (i 
ara de coses mes seriöses), i jo. La carre
tera puja de zero a 2.000 metres en una 
hora. Passem de la vegetació mes o 
menys tropical ais magnifies boscos de 
pins sobre un sòl de lava cobert de pi-
nassa, fins a arribar a les grans planu-
res que, en una altitud de 2.000 metres, 
formen Las Cañadas. 

Las Cañadas son grans plans de 
terreny sedimentari que omplen un an-

tic cràter de 16 km de diamètre, del 
quai es conserva tôt el costat sud. Les 
parets son ara unes muntanyes d'alti-
tuds que oscillen entre 2.500 i 2.700 
metres. En gênerai, aquestes parets son 
abruptes pel canto que mira a l'interior 
i suaus a Pexterior. En el centre 
d'aquest gran cire, el Teide éleva molt 
dignament els seus 3.718 metres. 

Vam deixar el cotxe al bell mig de 
Las Canadas, a 2.300 metres, sota la 
Montana Blanca, un contrafort del Tei
de per l'est. De la carretera suit una 
pista que puja fins a 2.700 metres, perô 
esta tancada amb una barrera, de ma-
nera que no es pot fer res mes que pu-

jar a peu. Passem per zones de sorres 
blanques, prenem dreceres que per un 
terreny pie de pedres ens estalvien de 
fer la volta de la pista i, una hora des
prés, arribem al final, tôt just a la verti
cal sota el refugi d'Altavista. Ens falta en-
cara una hora i un quart per a pujar fins a 
3.200 metres, on es troba el refugi. 

Es bonic i d'una concepeiô bastant 
sui generis. Hi ha un guarda, amable, 
com acostumen a ser-ho, dues diguem-
ne, cordades Canaries mes, que també 
pujaran l'endemà, i un fred descoratja-
dor. Els canaris, alguns dels quais son 
autèntics vétérans del Teide, ens pre-
gunten per les muntanyes de la Peni'n-
sula, els Pirineus i els Picos, que ells 
imaginen com una llarga filera de 
grans teides enganxats. El capvespre 
ens ofereix la sorpresa de veure l'om
bra del Teide, primer sobre el soi de la 
mar de nûvols que cobreix Pilla, des
prés retallant-se sobre el fons ennuvo-
lat del cel, com si d'una illa es tractés. 
Per als muntanyencs dels Pirineus o els 
Alps, veure l'ombra d'una muntanya 
tan nitidament retallada sobre el cel és 
un espectacle, si mes no, estrany. 

La nit, en un original dormitori de 
parets blanques, amb nînxols indivi-
duals com a catres i un gran banc d'es-
tacio al mig, transcorre força plàcida. 
A dos quarts de sis el guarda ens des-
perta. L'objectiu és veure com suit el 
sol dalt al cim. 

Efectivament, son mes de les set 
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Des del cim del Cuajara, mirant a l'oest. 

A sota, Los Llanos de Vcanea. 

quan arribem al cim. El cráter no és 
lleig: senzill, de 80 mètres de diamètre, 
amb un fons sulfurés. Les fumeres, en 
general de sofre, apareixen pertot. No 
hi feia gaire fred, i la temperatura era 
suportable (pocs graus sota zéro), perô 
vam agrair que el sol no s'endarrerís a 
sortir. Asseguts, els canaris i nosaltres 
(jo sobre una fumera sortosament ino
dora i que m'escalfava el cul) vam pas-
sar, com Wimper en el Cerví, «one 
hour ofglorious Ufe». 

Quan baixàvem, ens vam topar amb 
els primers turistes que pujaven des de 
l'estació superior del telefèric. Alguns, 
que pugen gairebé només amb la cami
sa, ben aviat giren cua cap al bar. Una 
savia decisió. Nosaltres ens vam des
viar, mentre baixàvem, per veure el 
cráter de Pico Viejo, una espatlla que 
té el Teide cap a l'oest, un auténtic crá
ter de 300 mètres de diamètre. Tornem 
a menysprear l'estació del telefèric i la 
nostra baixada passa per l'anomenada 
Cueva de Hielo, que, naturalment, és 
de roca. Un forât a terra, al fons del 
qual es baixa per unes escales metal li-
ques, i on s'acumula la neu, que mes en-
davant esdevindrà gel. Uns caramells 
donen un aire d'encantament al recinte. 

Arribem al refugi, intercanviem pe
tons amb el guarda i els canaris, i poc 
després d'una hora tornem a ser a la 
carretera. 

Amb el cotxe, ara ens dirigim al Pa
rador. Son les dotze. Una mena d'es-
morzar i tornem a estar a punt per a la 
segona ascensió. 

El pic de Guajara és cl cim mes ait 
del gran cráter que envolta, peí sud, el 
Teide. Els seus 2.700 metres sobre-
surten deis 2.100 on es troba el Para
dor. La pujada és bonica. Comencem 
a creuar Las Cañadas per una pista, 
passant primer per les Piedras Amari
llas, mes tard per unes altres forma-
cions rocoses, sempre entre cañadas, 
fins a deixar la pista, 50 minuts des
prés, en un lloc assenyalat únicament 
per una fita de pedrés que indica el co-
mençament d'un camí cap a la dreta. El 
camí puja directament cap al coll, a 

l'esquerra del cim. Una volta peí sud i 
arribem al cim després d'una altra hora 
de pujada. 

En el cim trobem unes ruines, que 
exploren) amb molta cura, fins que sor-
geix entre les parets una parella d'ale-
manys, ella enrojolada, ell posant-se a 
corre-cuita els pantalons. Son coses de 
la vida («Continui'n, senyors, no es ta-
llin». No ens entenien). 

Son les cinc quan tornem a ser al 
Parador. Al seu pas ens aturem per 
passejar una mica entre els Roques de 
García (entre altres la famosa roca que 
surt ais bitllets de mil pessetes), on hi 
ha una gentada encuriosida i alguns 
guàrdies posant ordre entre el personal 
(incloent-nos-hi a nosaltres). El lloc, 

Pujant al Teide. Al fons, les muntanyes 

que envolten Las Cañadas. 

sense gent i sense forces d'ordre, hau-
ria estât reaiment meravellós. 

Es hora de tornar a l'hotel. Reai
ment no estem cansats, però si una mi
ca aixafats. Aquests camins son durs. 
Però la nostra estada al Teide i Las Ca
ñadas son, sens dubte, el millor record 
que ens enduem de Pilla. Si les ascen
sions a muntanya, si mes no a l'alta 
muntanya, son sempre inoblidables, jo 
diria que aquesta encara ho és mes, 
perqué no tan sols és realment maca, 
sino que és molt diferent. 
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OPCIONS 

Del Gurrundué 
al Miraval 

(vail d'Escuaín) 

V 

Alex Batllori 

De tornada d'una de les nostres in
cursions per alguns barrancs del Piri-
neu, el meu company Sergi Rovira em 
comenta la idea que té de poder fer al-
gun dia el descens integrai Gurrundué -
Miraval. La idea troba un oi'dor molt 
intéressât en mi i comentem àmplia-
ment el descens. Tots dos hem fet els 
dos descens per séparât en diverses 
ocasions. El temps passa i com que al 
Sergi li és impossible participar en 
aquesta sortida aquest any, decideixo 
fer-lo en solitari. 

L'unie tram en el quai no he estât és 
l'intermedi, des del carni a Revilla fins 
al principi del Miraval; tanmateix, és el 
que crée que té menys dificultats. On 
poden sorgir problèmes en aquesta 
època de l'any és en alguns trams del 
Miraval. Encara que aquest congost la 
major part de l'any és per a princi-
piants, amb el desgel, en alguns trams 
la seva visita pot ser delicada. Per altra 
banda, en aquesta època, les condi-
cions de descens del Gurrundué son 
immillorables, la quai cosa em deci-
deix a anar-hi ara. De tota manera, fins 
que no arribi als llocs de possibles con-
flictes no sabré si ho són o no, d'immi-
llorables. 

La idea primitiva que ja havia apun-
tat en Sergi era fer un bivac intermedi, 
però, després d'estudiar una mica els 
possibles horaris, decideixo no fer-lo. 
Hi ha dues raons de pes: la primera és 
que el fet de portar un polietilè (bidó 
estanc) per al sac de dormir i el men-
jar, a mes de cordes i material de re-

canvi em restaria mobilitat en els trams 
mes delicats, i la segona es que l'expe-
riencia que tine m'ha fet veure que en 
les exploracions llargues es millor es-
tar el minim temps possible en la zona 
que s'explora, aixi s'evita un desgast 
innecessari (condicions deficients a 
Phora de dormir i menjars no gaire 
adequats per al desgast que tenim). 
Despres de solucionar aquest problema 
logistic, decideixo anar-hi el llarg cap 
de setmana que comenca el 12 d'abril 
de 1990. Aquests dies son els millors 
per a mi, ja que tine festa el divendres i 
el dissabte. 

L'EXPLORACIO 

Arribo de nit al petit poble de Revi
lla, situât al punt més pròxim per a ac-
cedir a la capçalera del Gurrundué. 
Tanmateix, deixo el cotxe abans d'arri-
bar al poble, ja que és més còmode a 
l'hora de la tornada, i ràpidament me'n 
vaig a dormir perquè demà sera un dia 
molt mogut. 

Ja són les cine del matf. Sona el re-
llotge, em llevo i començo a fer carni. 
No fa gaire fresca. Millor per a mi; aixi 
m'estalvio de portar roba innecessària. 
Amb uns pantalons curts i un suèter fi 
vaig perfectament. Sé que en dues ho-
res de bona marxa arribaré al principi 
del Gurrundué. M'interessa començar 
el descens amb les primeres clarors del 
dia: com és fàcil de comprendre, he 
d'aprofitar al màxim les hores de Hum, 

per no trobar-me dins de qualsevol deis 
trams de nit. Si succeís aixó, hauria de 
fer un bivac amb el vestit de neopré 
posât i mullat; a més, no porto res de 
menjar, només una cantimplora amb 
Isostar. 

Per fi arribo a la capçalera del Gur
rundué i comença la difícil feina de po-
sar-me el neopré i preparar el material. 
El paisatge aqüestes hores del matí és 
realment bonic. Aquesta part del Piri-
neu aragonés sempre m'ha atret: des 
deis llunyans dies de sortides espeleo-
lógiques sota de les Tres Maries, he 
tornat quasi cada any per aquesta zona, 
on la visita per a qualsevol amant de la 
muntanya és obligatoria. Després 
d'aquest petit temps d'admiració del 
paisatge, preparo el primer ràpel des
prés de baixar dos petits ressalts, sen
tó el contacte de l'aigua i és d'im-
pressió, i més a aqüestes hores del 
matí, en qué segurament s'esta molt 
bé al Hit. 

Dos ressalts i un ràpel em porten a 
l'entrada de l'avenc del Gurrundué, un 
lloc molt curios, ja que part de l'aigua 
que circula per aquest barranc entra 
dins de la cavitat. A partir d'aquí hi ha 
una zona semiencaixonada amb petits 
rapéis i alguna desgrimpada. En alguns 
punts trobo algunes cascades de gel. És 
un tram que queda amagat, pero que és 
molt entretingut. Arribo al ràpel més 
llarg de tota la travessia, de 30 metres, 
particularment bonic. Si tingues una 
cambra de fotografiar i un altre C o m 
pany per a fer les fotografíes... De tota 
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El tram superior del riu Gurrundué. 

Foto: J. Perera. 

manera, a casa tinc fotografíes d'a-
questa zona anant acompanyat. 

A partir del repeu d'aquest ràpel, el 
barrane s'obre molt exageradament. És 
un sector no gaire atractiu, amb nom
brases rampes. Aquí és necessari l'ús 
de la corda per a fer el descens, ja que 
la forca de l'aigua em dominaría i em 
faria baixar com un bòlid. Per la dreta 
trobo l'afluent del riu Yaga. Hi ha més 
ràpels i al cap d'una estona m'intro-
dueixo en una zona més encaixonada 
del barrane, que és el tros més atractiu 
del descens, junt amb els trams del Mi-
raval. Aprecio clarament que estic en 
un congost; les parets tenen una gran 
alcària i certifiquen la impossibilitat 
d'abandonar. Aquí practico els petits 
salts sense problemes, això em fa pro-
gressar ràpidament i, sense quasi ado-
nar-me'n, ja he arribat a l'últim ràpel; 
ara em toca caminar per un bon tram. 

Aquesta zona em porta records de 
fred. Fa tres anys, amb altres com-
panys, hi vam haver de fer un bivac 
amb els neoprens mullats. Només el 
record d'aquesta circumstància em fa 
accelerar la marxa. Trobo de nou l'ai
gua més endavant i també algún salt i 
alguna desgrimpada. 

Per 1'esquerra arriba la gran cascada 
del B-l (sistema Badalona), que, per 
cert, porta una gran quantitat d'aigua. 
Avanco per una zona sense dificultáis 
tècniques, però molt incómoda de res-
seguir, ja que hi ha alguns trams en 
qué les relliscades son constants. Passo 
el punt on hi ha una antiga resclosa 
destrossada; més endavant es troba un 
carni que puja al petit poblé de Revilla. 
Al cap de poc hi ha un salt amb un deis 
gorgs més impressionants que he vist 
mai, de tan gran que és. Aquí puc prac
ticar unes bones bracades, després 
d'aquest estimulant exercici de tot el eos. 

Em paro, bec una mica del beuratge 
que porto a la cantimplora i continuo a 
bon ritme. Després de passar algún res-
salt desgrimpable molt curt i, com és 
logie, de fer una caminada gens 
menyspreable pel Hit del riu, arribo al 
Hoc anomenat Estaronillo, on comenca 

el Miraval, últim obstacle abans de fi-
nalitzar aquesta travessia. Ara m'haig 
d'afanyar perqué no se'm faci de nit a 
dintre. Camino sense problemes pas
sant algún petit ressalt. Només haig de 
fer servir la corda en un punt per a aju-
dar-me a fer el descens. En la zona on 
s'estreny més faig d'home mátalas i 
em deixo portar pel corrent; els résul
tats son millors del que em semblava i 
en cap moment l'aigua no em llença 
contra la paret. He tingut un bon pen-
sament en portar el neopré nou, que su
ra més que l'antic. 

Per fi l'ultima natació i arribo prop 
del pont de l'hospital de Telia; ja és 
quasi mitja nit i encara em resta la pa-
llissa de pujar a cercar el cotxe. Per 
alleugerir pes, amago la motxilla i el 
neopré a prop del pont, i així, descarre-
gat, vaig per la carretera que puja al 
poblé de Revilla. Finalment arribo al 
cotxe i -meravelles de la mecànica!-
arrenca a la primera. Segur que m'ha 
vist arribar en un estât deplorable i 
s'ha apiadat de mi... Per sort és diven-
dres i tinc tot demà per a descansar i 
tornar a Barcelona. 

Encara que ha estat una experien
cia interessant, pensó que hauria estat 
menys temps anant amb un altre 
company. La rao és lógica: anant sol, 
en qualsevol punt problemátic pen-
sem més en el perill; en canvi, anant 
amb un company, normalment no 
pensem tant en les conseqüéncies, 
sabent que hi ha un altre que pot 
ajudar-nos. 

Horaris: De la sortida de Revilla a 
la capgalera del Gurrundué: 2 hores; de 
la capcalera del Gurrundué a la surgén-
cia B-l: 6 hores i mitja; de la surgéncia 
B-l a l'Hospital de Telia: 5 hores i 
mitja. 

Material: 2 cordes de 35 metres, 
plaques i bagues per a canviar, vestit 
de neopré. 

La millor época de descens és la pri
mavera. Només s'ha d'anar amb cura 
en els trams del Miraval. 

Desnivell aproximat: 700 metres. 
Les fotografíes que il-lustren aquest 

article, com és lógic, no pertanyen a 
aquesta exploració, sino a altres des
censos anteriors fets amb altres com-
panys. 
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Pompeu Fabra, 
enginyer de la llengua 

Amb motiu del centenari de la pri
mera campanya lingüística de Pompeu 
Fabra, el Centre Excursionista de Cata
lunya va celebrar el dia 23 de gêner de 
1991 una sessió de recordança i en ho-
menatge de qui fou el reformador de la 
nostra llengua i també soci del Centre. 
Tot i que en realitat la definido de re
formador no és exacta; ja que no és no
mes el reformador sino el remodelador. 
Fabra fou el qui recerca en el passât, 
pensa en les llengües germanes i esco-
drinya el llenguatge popular, especial-
ment el de la pagesia i deis homes de 
mar, on es conservava amb puresa. 
Talment féu Jacint Verdaguer, el 
nostre poeta nacional, que anà a es
tudiar l ' idioma per les masies de la 
plana de Vie, Hoc on la llengua es 
conservava pura i fidel als antics 
origens. 

Si la professici de Fabra era engi
nyer -enginyer industriai-, aquests co-
neixements li anaren molt bé per a 
aquesta tasca. Sempre he mantingut la 
tesi que un alumne capaç de distribuir 
damunt d'una pissarra una successici 
d'equacions ben construïdes, distribuï-

Josep M. Garrut 

des, entenedores, establint un ciar llen
guatge matemàtic, té uns éléments ini
ciáis per a èsser un bon pintor mural 
per a grans dimensions. En aquest cas, 
podem dir que Fabra ha estât l'engi
nyer de la nostra llengua. 

Cal, però, que de beli antuvi di-
gui que el vaig conèixer, que vaig 
èsser alumne seu. Mal alumne, pe
rò, i no amb la profunditat que es 
mereixia, i potser em vaig deixar 
escapar un cumul de coneixements, 
de la quai cosa ara em penedeixo, 
però... és allò de «Déu nos en guard 
d'un ja està fet»; la cosa no té re-
mei, ja que en aquest univers no 
existeix una segona opció. 

Com a aclariment - i cal dir que 
n'estic molt satisfet-, només diré que 

Pompeu Fabra, pintura a Poli (75 x 60), 

1962, obra de Lluís García Oliver. 

Galería d'Excursionistes Catalans 

Iílustres del Centre Excursionista de 

Catalunya. Clixé: Josep Camp. 
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vaig tenir en l'ensenyament del cátala 
tres professors d'excepció. Jaume Ay-
mà, que després fou un notabilíssim 
editor, va èsser el meu primer mestre 
corresponent al curs elemental. Emili 
Vallès fou el següent, al segon curs 
(sempre recordo que en un deis exerci-
cis que repetía sovint, posava com a 
exemple allò de: «Lès aloges o dones 
d'aigua...», remarcant aquesta conjun-
ció de la o pronunciant-la u, la quai co
sa produïa una incertitud si no una 
confusió en qui escrivia el dictât). El 
tercer professor fou Pompeu Fabra en 
el curs universitari. Tenia la caracterís
tica d'una veu mes aviat baixa, convin
rent, modulada, que era comuna entre 
els grans pedagogs de la seva època, en 
la primera meitat d'aquest segle, i que 
no sé si fou invenció de l'Alexandre 
Gali o del nebot de Fabra, potser el 
mes gran pedagog que hem tingut en 
arts plastiques, i em refereixo al pintor 
Francese d'A. Gali i Fabra. Una altra 
característica seva era la serietat, però 
amb uns punts destacats del més agut 
sentit de l'humor. Conten allò que com 
que vivia a Badalona, cada dia baixava 
al final del trajéete del tramvia que el 
portava fins al carrer de Trafalgar i allí 
moites vegades entrava a comprar ta
bac, ja que era un gran fumador de pi
pa, a un estañe. Quan l'any 1932 va 
sortir el seu Diccionari General de la 
Llengua Catalana, l'estanquer, que 
l'havia adquirit, el tenia damunt del 
taulell. Fabra el va mirar i li digué: 

-Caram, quin llibre més gruixut! 
Potser l'hauré de comprar... 

Aquest li respongué, tot fent l'elogi 
del susdit llibre. 

-Costa 90 pessetes. 
-Noi! -exclama Fabra-, que és car. 

No el compraré pas. 
Per l'alta qualitat del meu profes

sorat jo hauria d'esser un campió de 
la llengua i... el més calent és a l'ai-
giiera. 

Algú diu, i cree que si és verídic té 
importancia, que en més d'una ocasió, 
a collegi, quan era encara un infant, 
expressà ais seus companys la sorpresa 
que el cátala no s'ajustés a unes regles 
ortogràfiques i cadascú l'escrivís de di-
ferent manera. 

- N o comprenc -solia d i r - com au
tore de tota mena i poetes de tanta al
tura com els que tenim, escriguin el 
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cátala sense ajustar-se a unes normes 
determinades. Quan deia això no pen
sava que seria eli el qui posaria raó i 
mesura en aquella, diguem-ne, anar
quía. 

Les classes del mestre Fabra reu-
nien, essencialment, dues qualitats: 
eren amenes i entenedores. Amenes 
perqué explicava amb una ironia finís-
sima però bondadosa anécdotes que no 
eren perqué sí, sino que venien a tomb 
amb el tema de qué tractava. En alguna 
ocasió féu esment de l'obra de Rusiñol 
Gente bien, que retrata una gent de po-
sició económica, i a vegades social, 
elevada, que tenien - i potser teñen- la 
creenca que el cátala era bast, sense 
comptar que els ho semblava perqué, 
entre altres fets, quan anaven a la finca 
rural -encara no hi havia ni urbanitza-
cions, ni cases i casetes unifamiliars, ni 
apartaments, ni dúplex d'aquells que es 
paguen en cómodos plazos-, compro-
vaven que els masovers i la gent del 
poblé veí, gent del camp, hi parlaven i 
per això dedu'ien que era una parla de 
nivell baix. Damunt d'una citació 
d'aquest ordre hi teixia tota una teoria 
que deixava convencuts els qui assis-
tíem a la seva classe. 

Eren dies en qué -vist ara a distan
cia i projectant-ho en el temps com 
exigeix la historia per a veure les coses 
amb claredat i, sobretot, amb imparcia-
litat- s'intu'ia el presagi d'una tragèdia: 
era el curs 1934-35. Es ciar, ara un ho 
veu pensant en els fets que se succe'ien 
a la Univesitat i en la mateixa manera 
de pensar deis alumnes, dividits, en
frontáis, amenacants molts d'ells; en 
aquest entorn, la serenitat de Fabra era 
palesa i era com un oasi enmig d'un 
sorral desert sota les arenes del qual 
s'amagaven, però, les armes de la 
guerra. 

I les seves classes eren també parti-
cularment entenedores, la segona qua
litat que li veia com a ensenyant, cosa 
essencial en tot pedagog, fent ús igual-
ment de fets i miratges, de manera que 
la cosa esdevenia fàcil i, a l'alumne, li 
resultava interessant. Tenia el do 
d'aconseguir que la gramática, la qual, 
juntament amb les matemàtiques és 
moltes vegades rebutjada per un alum-
nat nombrós, esdevingués una cosa di
vertida i, per tant, entenedora i amena, 
com ja he dit. 

Un dels seus comentaris aguts que 
em van cridar més l'atenció parlant de 
l'obra de George Bernard Schaw Pig-
malió, fou que eli afirmava, réfèrent al 
cátala barceloni, que de la Barceloneta 
a Sarrià hi havia deu dialectes. I és 
cert. Hi ha unes vocals que no es pro
nuncien igual al barri gòtic, a Gracia o 
a Horta. 

Pompeu Fabra, gracienc, va nèixer 
en el número 32 del carrer de la Salut 
el 20 de febrer de 1868; per això eli 
deia que era de Gracia i no de Barcelo
na, perqué quan hi nasqué, Gràcia era 
un municipi independent. Ingressa en 
el Centre l'any 1891. Per aquest motiu 
se celebra un acte inaugural del cente
nari de la primera campanya lingüísti
ca de Fabra i del seu ingrés com a soci, 
celebració solemne que tingué Hoc a la 
sala d'actes el 23 de gener de 1991, en 
la qual prengueren part el nostre prési
dent, Josep M. Sala, i Agustí Jolis, Jo-
sep Miracle i Francese Olivé. Molts re
cordaran que en la invitació es repro-
du'ia la proposta de soci, en la qual 
queda demostrat que la llengua no es-
tava encara normalitzada, perqué és 
curios constatar que escriu enginyer 
tal com es deia (ingenyer) i, en 
Papartat de proposició de soci, escriu 
el seu nom i ja posa la i entre el cog-
nom patern i matern, però és una y 
grega, eli que més tard será l'artífex 
de la seva desaparició com a conjun-
ció. 

Ultra dos articles publicats a la re
vista L'Avenç per Eudald Canivell i 
Joaquim Casas i Carbó, ambdós socis 
del Centre, el mateix any, enguany en 
fa cent, Antoni Rubio i Lluch, prési
dent de la nostra entitat en aquesta da
ta, parla del «Carácter general de la li
teratura catalana» i certament no es 
mostra favorable a una nova codifica-
ció ortogràfica. Ja veiem en aquesta 
posició el primer escull contrari a les 
normes. Fabra ingressa en el Centre el 
2 de novembre de 1891 i amb aquest 
motiu donà en la sala d'actes algunes 
conferencies i un curs complet de gra
mática catalana. 

Fabra, soci del Centre com la majo-
ria dels homes procedents del movi-
ment renovador del país, era un gran 
admirador de la natura, la muntanya i 
el seu paisatge, i tot el seu entorn, és a 
dir, un excursionista característic de 
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casa nostra, pie d'ideals i d'illusions, 
que culminaren en la creació de la 
seva teoria normativa. L'any 1913 
la Secció Filològica de l'Institut 
d 'Estudis Catalans promulga les 
Normes Ortogràfiques, que foren 
inspirades per la tasca que havia re-
alitzat Fabra. 

Però, com queda dit, hi hagué els 
normativistes i els antinormativistes, 
els que creien en la inútil acciò de mo
dificar i ordenar la llengua i els que 
n'eren partidaris. La supressió de la y 
com a vocal (quedà només per a cons
tituir, junt amb la n la ñ castellana o la 
nh portuguesa o la gn francesa i italia
na) va provocar una autèntica lluita, 
lluita noble, però, entre personalitats, 
totes les quals tal vegada tenien un 
pois de rao. I s'esdevingué la «batalla 
de la y grega», en la qual s'ajuntaren 
personalitats tan destacades com al-
guns socis nostres, Francese Carreras 
Candi, Antoni Rubio i Lluch i Pelegrí 
Casades i Gramatxes, president gairebé 
perpetu de la secció d'Arqueologia i 
Historia, secció que fou la primera de 
la nostra entitat. Continuadora d'aque-
11a ho fou Pactual secció de Ciències i 
Arts, ja que la junta directiva d'alesho-
res, 1944, per raons polítiques del mo
ment, li canvià el nom i imposà un nou 
president. Així mateix deien els anti
normativistes: «Una lletra clàssica que 
tenim en Pabecedari i ens la volen es-
camotejar; aquests actúen amb la frivo-
litat tiránica d'un dictador». I altres co
ses per l'estil. 

També voldríem fer incidencia en el 
fenomen que jo mateix vaig constatar 
en la meva infantesa, quan em passeja-
va, entre els cinc i deu anys per aquest 
passadís i aqüestes estances que conti
núen vius i joves encara. Quan pujava 
a la tribuna algún personatge (i cal 
puntualitzar que la tribuna és la matei-
xa, amb tot el seu prestigi de gairebé 
cent anys memorables), com Domé-
nech i Montaner, Puig i Cadalfach, Cé
sar August Torras, Massó i Torrents, 
Artur Masriera, el meu mateix pare, 
per donar una conferencia, que gene-
ralment era llegida, tot canviava i se 
servien de la fonètica lleidatana. Per 
qué?, direu. Era, com si diguéssim, una 
fórmula académica, com si els nostres 
avantpassats ho fessin així, era el so 
del cátala corréete amb totes les seves 

Pompeu Fabra iPoch (1868-1948), soci 

del Centre Excursionista de Catalunya. 

Eis dies 3 i 19 de desembre de 1891, ara 

fa poc mes de cent anys, dona a la nostra 

sala d'actes dues conferencies explicant 

la seva proposta lingüística, foren les 

primeres lliqons de gramática que dona 

en public. Tenia vint-i-tres anys. 

Retrat al carbó de Ramon Casas. 

arrels, tal com creien que havia d'és-
ser, barrejant-hi mots arcaics i que avui 
consideraríem del que s'ha anomenat 
catalanesc. Puc certificar que jo ho 
considerava normal i em semblava que 
era el millor cátala del món. I també 
puc certificar que a l'Ateneu, i segura-
ment en altres institucions, succeía el 
mateix. 

Puc dir també, réfèrent a certes for
mules que es creien (i encara algú ho 
creu) invencions personáis de Fabra i 
entorns, com a anécdota, que a Hostal-
ric, Pestiu de 1928, els vailets del po
blé amb els quals jo tractava, de deu 
anys о рос mes, esguardaven un indi
vidu que es passava hores al Hit del riu 
Tordera, on llegia, escrivia i cada matí 
s'afaitava. Aquests vailets deien que 
era un alemany, accentuant la enya fi
nal. Aquesta és, dones, una paraula vi
va popularment, pero ja es troba en la 
Crónica de Desclot o en els Feyts 
de Boades i en altres escrits d 'épo
ques passades; per tant, és d 'origen 
literari. 

Finalment, diré només que les nor
mes de Fabra acabaren imposant-se per 
racionalitat i perqué eren fonamenta-
des en les arrels linguistiques del país, 
i que no s'inspira en el francés, com al
gú ha dit, sino mes en l'italià i, natural-
ment, sobretot, en el llatí, la mare de 
totes les parles d'aquesta part d'Euro-
pa. Les normes fabrianes, amb la co-
llaboració de tants excellents lite-
rats, han fet que el cátala sigui una 
llengua culta, que pugui emprar-se en 
obres literàries i científiques, sense 
haver de recorrer com abans al barba
risme inconvénient o al néologisme 
arbitran. 

El poema de Xavier Benguerel pot 
donar fe del punt final de les Normes, 
de les quals el menys en lloc de menos, 
el cognom en lloc de apellido, Yendar-
rera en lloc de detrás o segell en lloc 
de sello i tants mots mes han quedat in-
corporats sense que hi hagués dificultat 
en la seva utilització, perqué son con-
naturals a la llengua. 

La famosa «batalla de la y grega» 
és ben definida per Xavier Bengue
rel: 

Y grega, / mite i corn d'aferrissada 
cabra, / et decapita / d'un frágil сор de 
sabre, / l'erudita / i elegant voluntat / 
de Pompeu Fabra. 
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ALACANT - PENYAL D'IFAC (cara sud-sector esquerre) 

© Via «Sensación de vivir» (100 m, 6b), I a a se : 14-XII-91, per Jaime Arviza i José Juan Quesada. 
© Via «Virginia Diez» (110 m, 6b), I a a s e : 31-VIII-91, per Miguel Diez i Jaime Arviza. 
© Via «Los Miserables» (140 m, 6c), I a ase: 5-X-91, per Jaime Arviza i Emili Perales. 
© Via «El Navegante» (250 m, 6c/Ao), I a ase: 19-V-91, per S. Guerola, J. Terradez, E. Perales i J. Arviza. 
© Via «Línea Mágica» (260 m, 6c/Ao), I a. ase: 5-1-92, per Jaime Arviza i Esteban Clemente. Material: vies equipades amb «parabolts». 

Portar joc de tascons i cable per a les vies núms. 4 i 5. 
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VIES D'ESCALADA 

PORTS DE BESEIT (penya Galera) 

Via «Hurghada» (150 m, ED inf.), 1B a s c : 27-X-91, 
per Jose Manuel Anglada i Armand Ballart. 
Material: joc de tascons i friends mitjans. 

PORTS DE BESEIT (el Faralló) 

Via «Germans Segura» (100 m, MD + , A J , I a ase.: 24-VI-91, 
per Caries Segura i Ángel Segura. Material: joc de tascons. 

PORTS DE BESEIT (Montcaro) 

Via «Aresta del Caragol» (135 m, DM, Ai). 
I S a s e : 4-VIII-91, per Fermín Morales. 
Material: 6 pitons, joc de tascons i friend num. 2.5. 

PORTS DE BESEIT (el Puro) 

Via «Antonio García Picazo» (225 m, MD + , A,), 1* a se : 30-111-91, 
per A. G. Picazo. Material: 4 pitons i joc de tascons i cable. 
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CRÒNICA 

CRÒNICA DEL 
CENTRE 

UN HOME, L'HOME 

Enguany el «Sopar dels 
Acampadors» -trobada tardoral 
i ciutadana per reviure el cam-
pament d'estiu-, ha tingut un 
caràcter extraordinari, pel fet 
que tots els amies acampadors 
han volgut expressar un meres-
cut reconeixement a Josep M. 
Ferrer. 

Puntal fidel i entusiasta de la 
secciô de Camping del Centre 
Excursionista de Catalunya, el 
modest Josep Maria ha estât en 
tots els equips d'organitzaciô 
dels campaments d'estiu, po
sant el coll en les feines que 
moites vegades no es veuen, 
perô que cal qui les faci. 

Durant vint-i-cinc anys, l'un 
darrera l'altrc, han passât moi
tes cares, moites mans per a 
portar a cap aquests campa
ments. Anys de tôt. De bon 
temps, de bons llocs d'empla-
çament, altres de no tan bons, 
perô sempre l'amie Ferrer ha 
estât al seu Hoc, entusiasta, fent 
d'enllaç dels esforços davant 
els problèmes que s'han pré
sentât. 

En la vida del matrimoni 
Ferrer, Carme i Josep M., els 
campaments han estât fins ara 
una pagina molt lluminosa i im
portant. En el curs d'aquests 
vint-i-cinc anys han vist créixer 
els seus quatre fills, alguns 
d'ells amb la illusiô dels seus pa
res de batejar-los a muntanya. 

La materialitzaciô d'aquest 
reconeixement ha estât un bo-
nic triptic en esmalt, artîstica-
ment représentant els sants 
onomàstics de la parella Ferrer, 
junt amb la Verge de Montser
rat i de sant Bernât, patrô dels 
excursionistes. 

Estem segurs que la sorpre
sa del lliurament d'aquest re-
cordatori, fet amb amor entre 
tots els amics acampadors, res
tarà sempre en la seva llar, com 
a penyora i gran satisfaccio al-
hora. 

A vegades, quan se'l miri, 
aquest tríptic, en el seu interior 
es dirà amb una certa emoció 
d'home afortunat: «Quants 
amics que tinc que m'estimen!» 

Joan Posa 

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE PARC NACIONAL 
D'AIGÜESTORTES I DE 
SANT MAURICI 

El dia 24 d'octubre es féu la 
presentació del llibre Pare Na
cional d'Aigüestortes i de Sant 
Maurici, originai de Georges 
Véron, Agustí Jolis i M. Anto
nia Simó. 

Va obrir la vetllada el presi-
dent del Centre Excursionista 
de Catalunya, Josep M. Sala i 
Albareda, destacant la reeixida 
edició catalana, comparada 
amb la francesa, que ja existia 
de feia mesos. Va agrair als 
coautors la seva aportació do
cumentai i literaria, a la casa 
editorial, representada per 
Glòria Puchades, la seva nova 
collaboració amb la nostra en-
titat, aixi com la contribució 
tècnica dels nostres consocis 
Josep Nuet i Xavier Gregori. 
Una vegada més va quedar de-
mostrat, va dir Josep M. Sala, 
que aquests actes tenen un re-
lleu ciutadà i muntanyenc que 
evidencien que la nostra socie-
tat és viva. 

Agustí Jolis comenta l'obra 
des de la perspectiva de coau
tor; explicant els trets principáis 
de la seva gestació a partir del 
nou model de guies que d'un 
temps enea apareixen a mercat. 
Disserta també sobre la colla-
boració amb Georges Véron, 
coneixedor de la zona tant fisi
ca com humana i féu també una 
recordanca de totes les anteriore 
obres en les quals el matrimoni 
Jolis-Simó havia intervigut, es-
quitxada d'anécdotes que feren 
la seva intervenció relativament 
curta, potser perqué la vetllada 

acabava amb una sessió de dia
positives. 

Oriol Alamany, vice-presi
dent de DEPANA, va oferir 
com a cloenda una magnifica i 
escollida col-leccio de diaposi
tives del Parc i de diferents in-
drets de la zona, recull que ell 
mateix va comentar i que ens 
va fer fruir amb complaença de 
cada una de les quatre estacions 
de l'any: la neu, la floració, la 
verdor i els colore tardorals. 

Tots els assistents pogueren 
adquirir l'obra, que el matrimo
ni Jolis-Simó signava satisfeL 

M. M. 

HOMENATGE A MIQUEL 
FARRÉIALBAGÉS 

Per iniciativa de la secció de 
Ciències i Arts i emparât per la 
junta directiva, a qui va plaure 
la idea, durant el mes de no
vembre es van portar a terme 
una exposició de pintures de 
l'artista Miquel Farré i Alba-
gés, malauradament traspassat 
l'estiu del 1978, i dues confe
rencies illustrades amb diapo
sitives en color a carree de Jo
sep M. Garnit i Mireia Freixa. 

Tretze anys després de la se
va mort, tota l'entitat s'ha bol-
cat a homenatjar un soci que 
durant la presidencia de Lluis 
de Quadras i Albert Mosella en 
fou vice-president. El mes del 
seu traspàs, la nostra circular en 
donava puntual noticia, però la 
majoria dels socis que gaudiren 
de la seva amistat hi trobaren a 
faltar un homenatge, que per fi 
ha arribat. L'ha fet possible 
l'entusiasme d'un bon amie 
d'eli, critic d'art i président de 
la secció de Ciències: Josep M. 
Garrut. 

Josep M. Garnit no tan sols 
ha reconegut sempre la destresa 
del seu art incomparable, sino 
també el seu mestratge pedago
gie. Tots els socis que el cone-
gueren saben també quantes 
virtuts l'abillaven: bon esportis-
ta, home de feina ben feta, sem
pre amb un somriure permanent 
al rostre i amb una senzillesa 
espontània, elegant i pausada, 
presencia senyorívola que no 
fou mai cap obstacle per a nin-

gú per a gaudir joiosament i 
amb delectança de la seva 
amistat, que prodigava sensé 
distincions, ja que ell se sentia 
amie de tots els excursionistes. 

Miquel Farré i Albagés ha
via nascut a Gracia a la finca 
dita la Fontana, l'any 1901, i es 
féu soci de l'entitat el 1932. A 
part la seva collaboració amb 
la junta directiva, l'any 1954 i 
des de la secció de Ciències i 
Arts, féu una crida als socis afi
cionáis a l'art pictôric per agru-
par-se en una subsecció de Pin
tura i promoure excursions en-
caminades a simultaniejar la 
simple excursió amb el desig de 
captar artísticament el paisatge 
i traslladar-lo a la tela o al pa-
per, així com fer periôdicament 
exposicions, la qual cosa la sec
ció continua fent cada mes. 
Com és lôgic, una vegada crea
da la subsecció, en fou el prési
dent, acompanyat dels consocis 
Ramón Pujol, Vicenç Farrés, 
Andreu Font i M. Dolors Granen, 
com a secretaria. 

Tôt seguit passaren a donar 
forma práctica a les seves in-
quietuds artistiques i programa
ren excursions a Riells de 
Montseny, Monistrol, Collbató, 
Vallirana, cala Boadella, Santa 
Fe del Montseny, etc. Feren ex
posicions de pintura d'artistes 
com Dionís Baixeres, Susanna 
Davit, Maria Pidelassera i dels 
mateixos socis de la subsecció, 
cursets d'art i visites a collec-
cions particulars importants. 

També en el seu moment va 
donar suport a la creació del 
Conseil de Jovent, als quals 
atribuía facultáis suficients per 
a portar el pes de l'entitat en un 
esdevenidor prôxim, i possible
ment aquests han estât els més 
assidus visitants de l'exposició. 
L'exposició era complementa
da amb diapositives en color 
d'obres de l'artista escampades 
per Catalunya. 

El catàleg de l'exposició 
menciona els trets personáis de 
l'artista, perô ens cal aturar-nos 
en aquells paràgrafs del nostre 
président, Josep M. Sala, que 
parlen del doble deute moral. 
Es cert, primer el d'honorar la 
memoria d'un home bo, honest 
i noble, enamorat de la natura, i 
després el deure d'ensenyar a 
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CRÒNICA 

tots els socis aquest meravellós 
recull d'obra artistica denomi
nai «la muntanya vista per Mi-
quel Farré». Nosaltres encara 
creiem que tenim un altre deute 
amb l'amie Miquel Farré: ba-
tejar la subsecció de Pintura 
amb el seu nom. 

Agrai'm ais seus familiars les 
facilitáis que ens han donat per 
a poder exhibir durant un mes 
l'obra dedicada a la muntanya 
de Miquel Farré i a la secció de 
Ciències i Arts per la fel¡5 idea 
i pel muntatge de l'exposició, 
així com les conferencies, que 
ens ¡Ilustraren d'una forma 
amena sobre la vida artística i 
social de l'artista. 

M. M. 

OBERTURA DEL CURS 
DEL GRUP D'ESTUDIS 
BOTÀNICS RAMON 
PUJOL I ALSINA 

El proppassat dia 13 de no
vembre, com ja estava previst 
en el programa anyal d'activi-
tats per a aquest nou curs 
1991/92, tingué Hoc a la sala 
d'actes del Centre, amb nom-
brosa concurrencia, la presenta-
ció i obertura del curs d'aquest 
grup de la secció de Geografia i 
Ciències Naturals. 

Encetà l'acte el secretan del 
Centre, Hilan Sanz, i el prési
dent de la Secció féu una breu 
exposició del calendari d'a
quest sisè any d'activitats bota
niques. Tot seguit el vocal Jo-
sep Nuet exposa detalladament 
el ventali de les excursions pro-
jectades i el propòsit de portar 
endavant un nou curset previst 
per a la propera primavera, que 
sota el tema «Com conèixer els 
boscos» i amb el llibre de text 
Vegetado de Catalunya, del 
quai properament es farà la pre
sentado en aquest mateix locai, 
endegarem a profit deis excur-
sionistes i altres amants de la 
natura. 

Com a cloenda s'atorgà el 
premi Pius Font i Quer de foto
grafia botànica, convocai sota 
el tema obligat de «Flors de la 
brolla de terra baixa», que fou 
guanyat pel nostre consoci Nar-
cís Rucabado i Franquesa. 

Tot seguit es dona noticia 
ais assistents que el proper con
curs de fotografia botànica 
- q u e és convocai cada dos 
anys- en aquest cas per a l'oc-
tubre de 1993, tindrà el tema de 
«Flors del Montseny». 

Encoratgem els afeccionáis 
a la fotografia botànica a anar 
preparant les seves colleccions 
per a la propera convocatoria, 
que no dubtem que sera molt 
concorreguda. 

N. R. F. 

PRESENTACIÓ DELS 
LLIBRES VEGETAC1Ó DE 
CATALUNYA I EL 
MONTSENY, ESTUDI 
GEOGRÀFIC 

El dia 11 de desembre a la 
sala d'actes del nostre estatge 
social es va fer la presentació 
dels llibres Vegetado de Cata
lunya i El Montseny, estudi 
geografie. 

Va obrir l'acte el secretari 
de la junta directiva, Hilari 
Sanz, que subratllà una vegada 
més que aquells principis fun-
dacionals de la unió de la prác
tica de l'esport amb la cultura 
continúen ben vius. Aquí, entre 
aqüestes parets centenaries, tes
timoni de moltes hores d'activi
tats culturáis, tinguérem el goig 
de presentar dos nous llibres 
que vénen a les nostres mans 
com a eines de treball, amb un 
text útil per a les nostres sorti-
des de botànica, principalment, 
i per a aprofundir en el conei-
xement de la vegetado que co-
breix el nostre país, així com 
per a especialitzar-nos en l'es-
tudi del Montseny. 

Hilari Sanz va donar pas ais 
autors, comencant per Angel 
M. Romo, de l'lnstitut Botanic, 
on es dedica ais estudis de la 
flora i vegetació a Catalunya i 
ais Pirineus, el qual inicia les 
seves explicacions dient que a 
casa nostra, dins del camp de 
les ciències naturals, s'ha viscut 
molt dels treballs realitzats en 
altres pai'sos, i aquest factor és 
el motiu que els va portar a fer 
una obra ben nostra i que fos 
útil per a una Catalunya dins 
del context europeu, ja que el 

nostre país és com una petita 
Europa. Explica que el llibre 
Vegetado de Catalunya descriu 
el 90% deis boscos, matollars, 
pastures i altres comunitas ve
getáis amb el màxim de rigor 
però amb un llenguatge entene-
dor. Remarca també que s'ha 
realitzat un gran esforç posant 
al dia la nomenclatura de les 
grans formacions i fent un bon 
glossari per a aquelles persones 
interessades en aquesta matèria. 

A continuació, Josep Nuet 
manifesta que el llibre ha estât 
élaborât per a poder arribar a 
conèixer la natura sense com-
plicacions innecessàries, des-
prés va explicar com fer servir 
el llibre, creat per a treballar-hi 
els principiants i els avesats. 
Obra fácil de lectura, ben pre
sentada, de format modem, 
pensât per a poder-lo portar a la 
motxilla, ben acabat, amb un 
llenguatge afinat, sense tecni-
cismes feixucs a fi de no desa
nimar els lectors, ben ¡Ilustrada 
amb mapes, fotografíes en co
lor i blanc i negre, amb un total 
de 150 pagines de text, etc. Fi-
nalment digué que el llibre era 
el fruit d'un cúmul d'experièn-
cies obtingudes en els anys 
d'activitats del Grup d'Estudis 
Botànics Ramon Pujol i Alsina, 
i que en part tots els socis que 
han participât a les sortides del 
grup ja en tenen unes primicies 
amb els opuscles que els eren 
facilitats. 

Josep M. Panareda, que era 
el tercer collaborador del lli
bre, solament va parlar del vo-
lum El Montseny, estudi geo
grafie, del quai era autor en so
litari. Va dir que el seu llibre 
respon a les mateixes caracté
ristiques del de la vegetació i 
d'aquells que es proposen edi
tar dins la col-leccio «Desco-
berta» d 'EUMO Editorial, de 
Vie. En aquest llibre l'autor va 
abocar molts anys d'estudis es-
merçats des de Sant Celoni, al 
peu del Montseny, terra dels 
seus avantpassats. No ens ha 
d'estranyar que, esperonat pels 
seus avis i pares, nasqués en eli 
una predilecció per la «seva» 
muntanya. Des de petit va inte-
ressar-li tot allò que es relacio-
nava amb la vegetació, els ani-
mais i la vida humana, interés 

que el va portar a estudiar en 
profunditat tot l'entorn de la 
muntanya. El llibre és el fruit 
d'una visió d'un indret extraor
dinari que ha imposât respecte, 
admirado i curiositat, visió que 
creu que aconseguirà traspas-
sar-nos. 

El llibre és amè, gracies a 
les illustracions de Josep Nuet. 
Dibuixos, mapes i fotografíes 
sintetitzen bàsicament el seu 
contingut, un ample ventali que 
va des del clima, el relleu, la 
vegetació, la fauna, les activi-
tats humanes, etc. I no és un lli
bre més del Montseny; el lector 
se n'adonarà en fullejar-lo. Es 
un tast, potser, però inclou tot 
allò que hom pot observar i 
aprofundeix el més destacable. 

Josep Tió, director d 'EUMO 
Editorial expressà l'agraïment, 
primer als autors dels llibres i a 
la nostra entitat per haver cedit 
gentilment la sala. Indica que 
aquesta col leccio periòdica-
ment editará volums similars i 
que aquests dos son eis primers 
d'una llarga sèrie. Remarca que 
l'éditorial posará tot l'afany per 
conjugar la facilitât de lectura 
amb la Seriosität temàtica i des
criptiva, ja que compta amb 
bons escriptors i amb obres 
científiques accessibles a tot-
hom. 

Hilari Sanz tancà l'acte invi
tant tots eis assistents a quedar
se a la sala per a poder veure 
una sessió de diapositives en 
color 6x6, algunes de les quals 
han servit per a illustrar eis lli
bres. 

Aqüestes dos volums es po
den consultar a la biblioteca. 

M. M. 

HOMENATGE A MOSSÈN 
JAUME OLIVERES 

El dia 12 de desembre es féu 
un homenatge a Mn. Jaume 
Oliveres. Obrí la vetllada el 
nostre président, Josep M. Sala 
i Albareda, que en un breu Par
lament posa en relleu els trets 
més característics de l'home-
natjat en la práctica de l'alta 
muntanya, així com l'estima 
que sentía per tota l'obra de la 
Creació. També subratllà la tra-
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gèdia que va viure a l'Aneto, 
on perderen la vida dos deis 
seus companys, la seva estada a 
la Guaiana Veneçolana i el fet 
que de resultes de la guerra in
civil, dissortadament, vàrem 
perdre el manuscrit que havia 
escrit sobre els Pirineus, que 
anà a parar al foc junt amb al-
tres objectes religiosos sensé 
que ho pogués evitar. 

Prengué a continuado la pa-
raula el consoci Dr. Malaquies 
Zayas, canonge de la Catedral, 
ben conegut a casa nostra com 
mossèn Zayas, que va glossar 
la figura de Mn. Oliveres des 
del vessant sacerdotal i des de 
l'excursionista. Féu una breu 
introducció parlant de l'home 
humil, del seu amor per la mun-
tanya, lligat a altres excursio-
nistes, com Mn. Norbert Font o 
Juli Soler i Santaló, etc., i dins 
d'un moment òptim de cultura 
popular identificada amb els 
Jocs Floráis, l'Orfeó Cátala, les 
mateixes associacions excursio-
nistes predecessores de Centre 
Excursionista de Catalunya, 
etc. Tot un camp adobat per a 
sentir-se atret a conèixer el 
pais tant des de les sessions 
académiques com des de les al-
tures. 

Mn. Oliveres buscava la pla-
cidesa de la natura amb tots els 
seus éléments, no exempta de 
rise; sembla que gaudia si hi es
tava compromesa l'aventura. El 
seu agosarament el portava a 
ascensions compromeses. Josep 
Iglésies el considerava l'home 
préservât dels llamps de l'Ane
to i el primer escalador cátala. 
Avui costa de creure com podia 
practicar l'escalada mancat 
d'estris apropiats i molt menys 
de tècnica. Tot el seu saber 
consistía en bona voluntat i re
sistencia física. Hem de dir, 
dones, que fou un alpinista au
todidacte, que obrí un reguitzell 
de vies verges. Fou també el 
primer a fer la travessia Mata-
galls - Montserrat en vint-i-qua-
tre hores l'any 1904. Cal pensar 
també que assoli els Encantats 
els anys 1910-11 i que va anar 
a l'Aneto unes trenta vegades. 
En el llibre Els llamps de la 
Maleïda descriu la tragèdia i el 
rescat dels cossos dels seus 
companys d'escalada. 

No cal dir que Mn. Zayas es 
va veure obligat, d'acord amb 
el temps fixât, a abreujar les sè
ves explicacions, per a donar 
pas a la sessiô de diapositives 
en blanc i negre, reproduïdes de 
les fotografíes origináis de Mn. 
Oliveres obtingudes en el trans-
curs de les sèves excursions. 

Josep M. Sala va agrair al 
conferenciant la seva disserta-
ció i al public la seva assistèn-
cia i eis recomanà la sessió de 
diapositives que va cloure la 
vetllada d'homenatge. 

Cal afegir que de IT al 15 
de desembre es va poder con
templar una exposició de 75 fo
tos origináis de Mn. Oliveres, 
complementades amb plafons 
d'explicacions escrites i vitri
nes on quedaven exposats ob
jectes de Mn. Oliveres, com un 
tros de bastó que usava per a 
ascendir a les altes muntanyes, 
el llibre de registre de l'Aneto, 
on figura amb détails la seva 
ascensió, llibres d'homenatge, 
el dels Llamps de la Maleïda, el 
primer i el facsimilat anys des
prés, butlletins del Centre Ex
cursionista de Catalunya amb 
els seus escrits, o d'altres enti-
tats, parlant d'eli, etc. 

A fi que els nostres socis i 
lectors tinguin un curriculum 
cronologie de la figura de Mn. 
Oliveres, hem cregut oportú 
descriure la part literaria de 
l'exposició, obra dels com
panys F. Olivé i F. Beato. 

Mn. Jaume Oliveres havia 
nascut el 13 de gener de 1877 a 
la Garriga. Va ingressar l'any 
1892 al seminari de Barcelona, 
després de cursar eis primers 
estudis a Granollers. 

Fou ordenat sacerdot el 27 
de setembre de 1903. Els cin
gles del Berti i el Montseny són 
eis llocs on s'inicia el seu amor 
a la muntanya. Ben aviat el tro-
bem practicant les grans traves-
sies: de Barcelona a Lourdes 
travessant la serralada pirinenca 
i la mes coneguda de Matagalls 
a Montserrat, difosa posterior-
ment pel Club Excursionista de 
Gracia. 

A partir de 1900 comença a 
recorrer el Pirineu Central, 
serralada en la quai realitza un 
bon nombre d'ascensions, moi
tes d'elles per vies inédites. 

L'any 1910 ingressa al Centre i 
des d'aleshores el seu butlleti 
recull la transcripció d'aquestes 
ascensions. 

De tots els massissos piri-
nencs, la Maladeta fou la seva 
regió preferida. Prop del refugi 
de la Renclusa, en un petit mar
ge rocós bastí una capelleta de
dicada a la Mare de Déu de les 
Neus, la quai visita fidelment 
cada estiu al llarg de tota la se
va vida. 

Els escrits recullen set as
censions importants des del 
1906 al 1912. El 1916 tingué 
Hoc el malaurat accident al pic 
d'Aneto, que mossèn Oliveres 
relata en l'obra, avui reeditada, 
Els llamps de la Maleïda. A 
conseqiiència d'aquest fet i en 
compliment de la promesa feta 
en salvar la vida en l'accident, 
el 1918 s'embarca per anar cap 
a les missions a la Guaiana Ve
neçolana. Va romandre-hi uns 
set anys i va edificar l'església 
de Tumeremo a les missions 
del Coroni. 

El 1928, invitât pels seus 
amies Josep M. Pallejà i Emili 
Juncadella, féu un viatge a 
Egipte, Núbia i el Sudan, i re-
colli les sèves impressions en 
un quadem manuscrit. En tor
nar donà diverses conferencies 
a benefici de la construcció de 
la capella del xalet que té el 
Centre a la Molina. El 1930 li 
és concedida el dia de Sant Jor-
di la medalla d'or del Centre 
Excursionista de Catalunya. 

El mateix any se li encarre-
gà d'aixecar el temple de la no
va parroquia de Santa Teresina 
de Gracia. La capella provisional 
fou beneïda el juny de 1933, i el 
temple, inaugurât l'any 1942. 

El 1953 celebra amb joia les 
noces d'or sacerdotals i amb 
aquest motiu i per la seva tra-
jectòria fou nomenat fili predi-
lecte de la Garriga. 

Morí a Barcelona el 6 de se
tembre de 1957. Les sèves des
pulles resten dipositades davant 
les escales del presbiteri del seu 
temple gracienc. 

La ressenya literaria acaba 
amb un fragment del llibre que 
Josep Iglésies va escriure sobre 
Mn. Jaume Oliveres. 

M. M. 

PRESENTACIÓ DE LA 
FLORA DE MONTSERRAT 
A LA MUNTANYA 

El dia 22 de desembre prop-
passat, quan ja el Nadal s'entre-
veia a l'horitzó, a sotavent del 
coll de Port, a 985 m d'altitud i 
a cavall de l'Anoia i el Bages, 
en una clariana del frondós al-
zinar, amb les agulles dels Fra-
res Encantats per un cantó i les 
de Correcavalls i el Miracle per 
l'altre que ens feien de redós, 
en un dia en que el vent també 
volgué fer-se présent, el nostre 
vocal d'excursions botaniques 
Josep Nuet i Badia, aprofitant 
aquesta sortida del Grup d'Es-
tudis Botànics Ramón Pujol i 
Alsina a Montserrat, volgué 
fer-nos presentado del primer 
volum de la Flora de Mont
serrat, obra portada a bon 
port pels nostres consocis Jo
sep Nuet i Badia i Josep M. Pa-
nareda i Clopés. 

Aquesta obra científica, de 
gran vàlua, que forma part, amb 
el núm. 7, de la «Biblioteca 
Abat Oliba» de les Publica-
cions de l 'Abadia de Mont
serrat, és la cu lminado de 
tretze anys de treballs, esforços 
i sacrificis, en que els nostres 
amies, ja sigui amb calor, fred, 
pluja, vent, neu o boira, no han 
defallit petjant tota la santa 
muntanya, per donar compli
ment a allô que el 4 de febrer 
de 1903 el gran botànic Joan 
Cadevall escriví en una carta al 
P. Adeodat Marcet: «Cal fer la 
Flora de Montserrat. Com a ca
talans i com a dévots de la Ver
ge tenim obligado de fer-ho». 

Els nostres amies, agafant el 
relleu del pare Marcet, han fet 
realitat la confecció d'una flora 
de Montserrat. 

A tots els companys d'ex-
cursió ens emociona la delica-
desa de Josep Nuet de fer-nos 
aquesta insólita presentació del 
llibre en un lloc tan adient, cas 
que desconec que s'hagi fet 
mai, ja que per norma la pre
sentació d'una obra literaria o 
científica, etc., sempre ha tingut 
lloc en una sala d'actes o aula 
magna. 

Ens féu una clara exposició 
de la gènesi d'aquest excepcio
nal treball i de tots els punts a 
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tenir en compte perqué tant el 
científic com l'afeccionat pu-
guin treure'n un gran profit. 

Des d'aquesta crónica vo-
lem donar públicament el nos-
tre testimoni d'agraïment a 
l'amie Nuet per la seva cortesía 
envers els companys afeccio-
nats a la botánica i, tant a ell 
com a Josep M. Panareda, per 
la feina ben feta. 

N. R. F. 

CRÒNICA 
DEL MON 

EXCURSIONISTA 

DIADA DE SANT 
GALDERIC 

Amb motiu de la festivitat 
de Sant Galderic (16 d'octubre) 
patró deis pagesos catalans des 
del segle IX, el Cercle d'Investi-
gació i Documentació Medieval 
de Catalunya convida la nostra 
entitat a assistir a l'ofici religiós 
reivindicatiu que va tenir Hoc 
com altres anys al monestir re
manie de Sant Pau del Camp, a 
les vuit del vespre. 

Després de la missa i en el 
marc incomparable del claustre 
remanie, va haver-hi degusta
do de la típica coca de panoli 
acompanyada de vi géneros. 
També es varen repartir a tots 
els assistents exemplars deis 
nous goigs de sant Galderic vé
nérât a Ulldemolins. 

Allí, en animada tertulia, és 
féu un repàs de l'augment de 
pobles que cada any vindiquen 
d'alguna manera el patró de la 
pagesia catalana. Ens plau do-
nar-ne un extracte: aplec al san
tuari de la Mare de Déu del 
Mont, on es venera una imatge 
del sant; missa solemne a Santa 

Llogaia de Terri; l'ofici religiós 
i el dinar de germanor amb mes 
de vuit-centes persones a la Ta
llada d'Empordà; una font a 
Gallifa; un carrer centric de Pa
lau de Plegamans; un cim de 
1.084 m prop de Vidrà; un mo-
nòlit a la confluencia dels ter
mes de Fontcoberta, Serinyà, 
Porqueres i Esponellà; el des-
cobriment d'una pintura mural 
a la basilica de Santa Maria de 
Mataré; les quinze citacions 
aparegudes en publicacions del 
país; l'obra literaria inèdita de 
la Sra. Vallhonesta de Casser-
res, inspirada en aquesta devo-
ció; la benedicció de tractors a 
Vilovi d'Onyar; un carrer de 
Bolvir, malgrat que el nom esti-
gui castellanitzat, de moment; i 
acompanyant sant Medí i sant 
Isidre a l'aitar dels sants page
sos a Ulldemolins. 

M. M. 

LES X JORNADES 
INTERNACIONALS DE 
MEDICINA I SOCORS A 
MUNTANYA 

Els dies 31 d'octubre i 1 i 2 
de novembre de 1991, el Club 
Excursionista de Gracia va or-
ganitzar la desena edició de les 
Jornades de Medicina i Socors 
a Muntanya, en la quai van par
ticipar especialistes de Catalu
nya, la resta de l'Estât espan-
yol, França, Suïssa, Italia i Txe-
coslovàquia. 

La temática básica era com
posta per set ponèneies: Lé
sions en la práctica de l'escala
da esportiva, Socors a munta
nya, Enfocament mèdico-am-
biental de les marxes de llarg 
recorregut, Nutricio i dietética a 
muntanya, Infancia i muntanya, 
Patología deis nous esports 
muntanyenes, i Esports de 
muntanya i minusvàlids. A mes 
a mes, hi hagué una conferen
cia magistral del Prof. Lacour, 
sobre Adaptació artificial a 1'al
titud per l'exercici associât a la 
inhalació de gasos hipôxics, 
juntament amb dotze intéres
sants comunicacions a les di
verses ponèneies. 

En l'escalada esportiva, o 
millor «acrobática», s'aprecia 
una millora en la preparació 

deis practicants, que s'ha tra
duit en un descens de les lé
sions; persisteixen les tendinitis 
ais dits i els arrancaments pe
riostios. Les actituds deis prac
ticants evolucionen; actualment 
es prefereix obtenir un organis
me museulat, encara que pesi 
un xic mes, que no pas un orga
nisme lleuger, encara que sigui 
débil, les dietes vegetarianes 
donen pas a un abus de protéi
nes; hi ha un rebuig cap a l'al-
cohol i els opiacis, mentre 
s'abusa del tabac i no s'évita ni 
la marihuana ni la cocaína. 

Els socors a muntanya han 
millorat per la radiocomunica-
ció i el rescat amb helicópters, 
pero aquests progressos no es 
poden aplicar en espeleología, 
on cal una bona dosi de valor i 
improvisació. La presencia 
d'un metge a l'equip de socors 
millora els résultats obtinguts. 

Les marxes de llarg recorre
gut per muntanya son un exem
ple d'exercici aérobic que re-
quereix una alimentado durant 
l'esforç i, alhora, una aclimata
do a 1'altura. Cal preveure un 
bon equip de calçat i protecció, 
contra el sol, el vent, el fred o 
les precipitacions; és impres
cindible un entrenament, obte-
nint un exercici muscular en ae-
robiosi, millorant el volum 
d'oxigen aprofitat, el VO2, o si
gui, el consum màxim d'oxi
gen; també cal una progressiva 
aclimatació a la hipôxia. 

La dietética a muntanya 
continua sensé tenir cap secret; 
si falla pot provocar problèmes 
seriosos per esgotament, pero 
no hi ha cap «dieta mágica», 
sois hi ha dietes adequades, 
equilibrades en les racions i en 
les composicions, aportant tots 
els principis nutritius: vitami
nes, minerais, glúcids, lípids i 
protids; cal una discreta sobre-
càrrega energética, en glúcids i 
lípids, cal preveure i compensar 
el descens de la massa magra pro
teica i, sobretot, cal compensar la 
deshidratado aportant grans 
quantitats d'aigua, sovint Túnica 
aportado possible a gran altura. 

La infancia no és cap con
traindicado ais esports d'alta 
muntanya. Un organisme infan
til s'aclimata bé; tanmateix, cal 
respectar acuradament els pé

riodes d'aclimatació i disminuir 
l'activitat física els dos primers 
dies. Cal assegurar una bona hi
dratado i protegir acuradament 
llavis, ulls i cap del sol. 

Els nous esports munta
nyenes, parapente, bicicleta tot 
terreny, descens de barranes i 
salt de pont poden aportar una 
patologia propia, pero han d'es
ser consideráis com a «esports 
que es practiquen a la munta
nya» i, per tant, afegeixen uns 
requeriments d'aclimatació a 
l'altura, protecció a les grans 
variacions climatológiques i 
modalitats de rescat. Cal apor
tar coneixementes mixtos i 
amplis, tant de la nova moda-
litat esportiva com de l'entorn 
a muntanya. 

Els esports de muntanya per 
a minusvàlids presenten uns 
problemes d'integració que cal 
superar amb un cert esperit 
d'enfortiment que ens pot apor
tar notables beneficis, tant ais 
minusvàlids com ais munta
nyenes. De fet, una ciutat «civi
l izada» pot èsser un entom 
molt mes agressiu que no pas la 
muntanya, per a un cec o per a 
un paraplegie; calen monitors 
molt motivats i ben preparats, 
però els resultats son molt satis-
factoris i ja es té una amplia ex
periencia en esquí, nòrdic o de 
fons, en marxes per senders de 
muntanya o en rapéis. 

El Prof. Lacour ens va de
mostrar que amb l'exercici físic 
en atmosferes empobrides en 
oxigen es pot obtenir una bona 
aclimatació «de laboratori», cosa 
que permet escurcar notablement 
els temps d'aclimatació in situ. 

Com ens va recordar el pro
fessor Bassi, de Courmayeur, la 
muntanya pot èsser un entom 
agressiu, però sempre acollirà 
els qui saben estimar-la; el se
cret del bon muntanyenc és 
combinar els coneixements 
amb l'amor a la muntanya. 

Rafael Battestini 

HOMENATGE A 
FRANCESC DE P. 
MASPONS I ANGLASELL 

El dia 2 de desembre va te
nir hoc, al locai del Patronat 
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Cátala Pro Europa, un home-
natge al qui fou président de la 
nostra entitat, Francese de P. 
Maspons i Anglasell, en un acte 
en el quai també es va lliurar el 
V Premi Maspons i Anglasell, 
atorgat a tesis doctoráis, i que 
va correspondre a Andreu Oles-
ti, home de vocació europeista, 
com l'homenatjat. 

Obri la vetllada el nostre 
président, Josep M. Sala i Alba-
reda, fent un esbós documentât 
de Maspons i Anglasell com a 
home de país i excursionista. 
Des d'aquest vessant ens expli
ca uns trets prou illustradors de 
la tasca de l'homenatjat dins de 
la nostra entitat i per tot el país. 

El 1899 era vocal de la junta 
directiva; vice-president l'any 
1914; el 1925 fou nomenat pré
sident, coincidint amb el cin
quantenari de la fundado de la 
primera entitat, presidencia que 
ocupà fins al 1931. Fou qui va 
inaugurar el xalet de la Molina 
a darrers de novembre de 1925 
i fou membre del conseil de la 
Molina fins a la seva mort. El 
1907 disserta sobre Caries 
Bosch de la Trinxeria, el 1914 
féu el diseurs inaugural del 
curs, en el quai es destaca la se
va vocació d'home de país i de 
dret. El 1916 presidí el lliura-
ment de premis deis Esports 
d'Hivern. Sembla que és l'autor 
deis Goigs a la Mare de Déu de 
Montserrat de la capella del xa
let de la Molina. Fou 1'impulsor 
de refugis, de la conservado de 
monuments histories, com les 
Drassanes, de l'Arxiu de la Ma
sía, de les Medalles d'Or que 
s'atorgaven cada any per la dia
da de Sant Jordi a un excursio
nista de pro, etc. L'any 1929 
féu el parlament de la diada de 
Sant Jordi, la lectura del qual és 
apassionant, i ens deixà escrits, 
entre moltíssims llibres i arti
cles d'excursions i de dret, Re
cords d'excursió. 

La intervenció del nostre 
président fou molt aplaudida i 
els altres conferenciants hi fe-
ren sovint referencia. 

A continuació féu ús de la 
paraula l'advocat i historiador 
Josep M. Ainaud de Lasarte, 
que, amb la seva oratoria exem-
plar, complagué l'auditori. Co-
mençà félicitant els organitza-

dors de l'homenatge, per ser de 
justicia, i mes en aquest mo
ment que es compleixen vint-i-
cinc anys del seu traspàs. 

De formado familiar, amb 
profundes arrels patriotiques, 
Maspons fou un professor de 
dret civil molt estimât. Impartí 
l'estudi d'aquell vessant que no 
havia estât ensenyat a la Uni
versität i del qual sortirien pro
fessionals avui valorats. 

En el seu dia recomanà la 
publicació en facsímil de les 
Constitutions i altres drets de 
Catalunya, del 1704. Home 
d'estudi i de conseil ingressa el 
1898 al Collegi d'Advocáis 
fins que el 1965 en fou nome
nat degà. La seva forta Persona
lität va destacar sempre en ma-
nifestacions culturáis i de noble 
i élevât esperit ciutadà. Presi
dent de l'Acadèmia de Juris
prudencia (1918-20), promogué 
els classics catalans, cosa que 
actualment la Conselleria de 
Justicia de la Generalität porta 
a terme, defensa el dret cátala, 
que avui toma a estar d'actuali-
tat, dissortadament, una vegada 
mes. Home d'idées conserva
dores i tradicionals, no es tancà 
mai als processus evolucionis-
tes, si mereixien Patendo degu-
da. Féu arribar a tothom el dret 
public català amb un llenguatge 
entenedor. Després de la guerra 
civil no abandona la tasca i 
amb voluntat de continuar 
avançant promogué i incentiva 
gent jove estudiosa que accep-
tessin amb goig el seu mestrat-
ge i les sèves normes de convi
vencia, i això ho aconseguí 
amb el seu tarannà gens prepo
tent i molt menys intransigent. 
D'aquesta anella de valors de la 
cadena de les noves genera-
cions, avui tenim homes plens 
de fidelitat a la terra i al dret cá
tala, al qual es dediquen amb fe 
i entusiasme. 

Després parla l'eurodiputat i 
secretati general del Patronat 
Cátala Pro Europa, Caries A. 
Gasòliba, sota el lema «Mas
pons i Anglasell, home d'Euro
pa». Inicia el diseurs elogiant 
les intervendons dels seus pre
decessors i explica els motius 
del premi Maspons i Anglasell, 
en advertir la poca aportado a 
la Universität de tesis doctoráis 

sobre temes de la Comunitat 
Europea. La rao del premi és 
invitar a fer aquest tipus de tre-
balls, avui indispensables. 

Caries A. Gasòliba prosse-
guí dient que, des de jovenet, 
Maspons i Anglasell tingué una 
visió europeista que pogué ma
nifestar en formar part com a 
vice-president del Comité exe-
cutiu del Congrès de Nacionali-
tats Minoritàries (1931), on de
fensa amb fermesa les reivindi-
cacions nacionals de Catalunya. 
Destaca en dret social, econo
mie i jurídic i mantingué sem
pre una tradició jurídica arrela-
da a la terra. Aporta a la Socie-
tat de Nacions catalanitat i in-
ternacionalitat. La seva vocació 
europeista, el domini deis idio
mes i el seu amor a Catalunya 
foren les essèneies basiques de la 
seva preuada tasca a Ginebra. 

El tractat de Roma de l'any 
1959 és un exemple del pensa-
ment de Maspons i Anglasell 
en el seu temps, que avui busca 
la consolidació per a aconse
guir una Europa unida amb el 
màxim de nacions. Recordar la 
figura illustre i senyera del 
nostre homenatjat avui i aquí és 
recordar el patriota, l 'home de 
liéis, l'excursionista cuite, i era 
indispensable de fer-ho en el 
marc d'aquest Patronat Cátala 
Pro Europa. Ha estât possible 
gracies a les intervencions dels 
oradors i ais organitzadors, que 
tan encertadament van promou-
re aquest acte. 

A continuació s'atorgà el 
premi, prèvia lectura del vere-
diete, près per unanimitat, a 
carree de Jaume Giné, de la 
junta de l'entitat. 

Tots els présents que emple-
naven la sala van continuar 
dempeus comentant, agraïts i 
satisfets, les paraules dels con
ferenciants. I nosaltres, els del 
Centre, que érem una bona co
lla, ens vàrem sentir cofois 
d'haver pogut assistir-hi i de 
restar acompanyats amb el pen-
sament i la paraula del qui fou 
el nostre président, Francese de 
P. Maspons i Anglasell. 

Recordem als nostres lectors 
que Francese de P. Maspons i 
Anglasell va morir a la seva ca
sa pairal del mas Pons de Bi-
gues el 26 de novembre de 

1966, després d'haver rebut un 
homenatge amb motiu dels seus 
noranta anys, i que, per a mes 
informado d'aquest patrici, po
den consultar les revistes Mon
taña núm. 107 (1967), pág. 
234; núm. 113 (1968), págs. 
32-38; núm. 114 (1968), pag. 
87; Muntanya núm. 665 (1973), 
pag. 272; núm. 684 (1976), 
pág. 73. 

Relació de llibres i articles 
origináis de Francesc de 
P. Maspons i Anglasell que 
poden consultar-se a la 
nostra biblioteca 

Nostre Dret familiar, segons 
els autors clásics (1899). Car
tas sobre nuestra situación po
lítica (1902). Com es fa un 
tráete (1927). La Generalitat 
de la Catalogne et la Repúbli-
que Espagnola (1932). La Ge
neralitat de Catalunya i la Re
pública Espanyola (1932). Re
cords d'excursió (narracions) 
(1951). Tradicions del Valles 
(1952). El Dret Cátala, la seva 
génesi, estructura i caracterís-
tiques (1954). La crisi de 
Y edad moderna (1956). La no
va feina (MisceHánia Fontseré) 
(1961). L'esperit del dret pú-
blic cátala (1962). L'Home, la 
Nació i YEstat (1963). Excur-
sions pels Pirineus i els Alps. 
El dret comarcal i el renaixe-
ment del dret civil cátala. 
L'aplicado d'aquest Estatuí a 
Catalunya. (Text taquigrafíe de 
la conferencia pública al Centre 
Cátala de Sabadell). Taula ge
neral bibliográfica de Yexcur-
sionisme cátala (CEC, 1916). 
But. XVII, gener 1907, págs. 
161-66. But. XXIV, novembre 
1914, págs. 295-300. 

M. M. 

L'EXPOSICIÓ 
ASSOCIACIONS, 
CULTURA I SOCIETAT 
CIVIL A CATALUNYA 

Del dia 3 de desembre de 
1991 al 19 de gener d'enguany 
va restar oberta a Terrassa una 
exposició titulada Associa-
cions, cultura i societat civil a 
Catalunya, al Museu Nacional 
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de la Ciencia i de la Técnica de 
Catalunya, organitzada peí De-
partament de Cultura de la Ge
neralität de Catalunya. 

La nostra entitat fou convi
dada a participar-hi, cosa que 
ens va complaure, i el dia de la 
inaugurado oficial, el nostre 
président, Josep M. Sala i Alba-
reda, acompanyat del secretan 
de la junta directiva, Hilari 
Sanz, i del président de l'Arxiu 
Fotografie, Antoni Abel, assis
tiren a l'acte, que va presidir el 
conseller de Cultura de la Ge
neralität de Catalunya, Joan 
Guitart. 

Va encetar la vetllada Gem
ma d'Armengol, subdirectora 
general de Difusió Cultural, ex-
plicant eis motius que eis ha-
vien esperonat a fer l'exposició 
i amplia amb détails com havia 
estât possible realitzar-la. La 
mostra era representativa de les 
inquietuds culturáis de les asso-
ciacions col-lectives. 

No és imaginable la cultura 
del país sensé tenir en compte 
1'aportado de les entitats que 
durant anys, algunes centenà-
ries, havien anat fent per acon-
seguir-ho. Les associacions 
representen l'art escènic, la mú
sica, el folklore, l'excursionis-
me, eis esbarts, les coráis, les 
arts plastiques, la literatura, 
etc., i, per damunt de tot, l 'es-
forç de molts ciutadans per por-
tar-ho a terme, amb esperit as-
sociatiu, principal característica 
del desenvolupament cultural i 
esportiu de Catalunya. 

La recuperado de la identi-
tat nacional de Catalunya ha 
donat suport a la defensa i con
servado del patrimoni natural, 
historie i arquitectonic i la di
vulgado científica i cultural. 
Les associacions, entitats, ate-
neus i centres de cultura han es
tructural la cultura catalana i 
l'han mantinguda amb vitalitat, 
i son avui una oferta atractiva, 
oberta i que val la pena de co-
nèixer. Aquest és el motiu de 
l'exposició. 

Josep Bargalló, director de 
l'éditorial El Médol de Tarra
gona, va presentar el catàleg de 
l'exposició, en el qual han cola-
borat onze escriptors especialis-
tes. L'éditorial, que fa pocs 
anys que existeix, és de pers

pectiva nacional i acull satisfac-
tóriament la cultura popular. Va 
detallar les particularitats de les 
obres editades anteriorment i 
que el catáleg es podría adquirir 
al cap de molt pocs dies, si bé 
les entitats que participen en la 
mostra el rebran a domicili. 

El conseller de Cultura va 
tancar l'acte dient que el seu 
departament estava satisfet del 
sentit positiu de l'exposició i 
elogia la tasca de l'equip que 
féu possible arribar a recollir 
tant de material de les institu-
cions catalanes que acceptaren 
collaborar-hi. El mérit, dones, 
de l'existéncia de la nostra cul
tura és que ha estat possible 
grácies a la voluntat i tenacitat 
deis mateixos catalans, i que ho 
han sabut fer d'una manera or
ganitzada. 

Aquest acte és, de fet, un 
deute que teníem amb totes 
aqüestes associacions que han 
fet que el nostre país fos cone-
gut per cuite i patriótic. I da-
vant d'aixó, que és reconegut 
per tothom, no podíem pas sen
tir-nos indiferents i molt menys 
desagráits. 

Avui i aquí han collaborat 
entitats centenáries que no han 
trencat mai el seu ritme, ni en 
époques en qué no els era fácil 
sobreviure, pero saberen adap-
tar-se al temps i continuaren 
dempeus fins a arribar a la si
tuado actual. Del seu gran es-
forc collectiu, en tenim la mos
tra amb 150 entitats repre-
sentades. L'objectiu és apropar 
a les noves generacions aquesta 
tasca, continuada sense defa-
llenca. La cultura avui, com po-
dem comprovar, es manté viva 
a les entitats, que despleguen 
amb autonomía el seu ideari. 
Totes elles, en moltes ocasions, 
han estat les conservadores de 
la llengua, la cultura i les tradi-
cions del poblé cátala. 

Finalment va agrair l'assis-
téncia de tots els representants 
d'entitats, i l'acte inaugural es 
va acabar amb un refrigeri i 
amb l'allicient de poder con
versar amb personalitats ami
gues amb qui tenim una gran 
afinitat. 

Aquest cronista portava la 
representació de l'Agrupació 
Excursionista Montsant d'UUde-

molins, que hi va participar 
amb uns plafons d'herbes re-
meieres. 

M. M. 

LLIBRES 
IMAPES 

LA NÁDALA D'ENGUANY 
DE Mn. RAMON 

Cada any, puntual com 
l'Advent -temps en qué els sa-
cerdots diuen la missa amb ca
sulla rosa- va anibar a la nostra 
biblioteca la nádala de Mn. Ra
mon Vidal i Pietx, de Centelles. 
Els nostres lectors ja coneixen 
aqüestes felicitacions nadalen-
ques de Mn. Ramon, en forma 
de llibre, mes aviat petit, per a 
poder endur-se'l al camp, si 
hom ho prefereix, que pot ser 
que sigui el Hoc més idoni per a 
llegir-lo, ja que les seves obres 
literàries sempre s'han vist cen-
trades a les zones rurals, que 
son les que més l'han compla-
gut i on ha desitjat viure. 

Aquest any el llibre, titulat 
El vergerei de la morta, té 224 
pagines, nombre superat pel 
que va enviar-nos l'any 1987. 
El volum d'enguany és una no
vel-la de tema rural i de mun-
tanya, aprofitant experiéncies 
viscudes al Montseny, al Ca-
brerés i a les altes valls del Ges, 
i el lector és possible que dins 
deis noms canviats de Sant Pau 
de Vedriu, mas Bru, Puigsaco-
dina, Grau Broix, molí de la 
Coramina, etc., hi descobreixi 
els veritables llocs camufláis, ja 
que l'autor ens confessa que els 
fets son reals. 

La ploma ágil del nostre 
consoci Mn. Ramon aconse-
gueix que la seva lectura sigui 

llaminera per a arribar ben aviat 
al desenllaç d'un fets que sem
bla que van passar a principi de 
segle. 

La biblioteca guarda el llibre 
d'aquest any i quinze més, d'al-
tres anys, que ha tingut la genti-
lesa de fer-nos arribar. 

M. M. 

LOS ÁRBOLES NO 
MIENTEN 
(el horóscopo celta) 

Annemarie Mütsch-Engel 
(traducció de Rosa Sala). Edi-
cions ELFOS, Barcelona, 1990. 
103 págs. i l l . 

Edicions ELFOS ha présen
tât aquest nou llibre, en caste-
llá, amb un tema que conside
ren inédit a Espanya. Mentre 
els horôscops astrolôgics inun
den tots els diaris i les revistes, 
i, amb credulitat o sense, son 
llegits per un gran nombre de 
lectors, n'hi ha d'altres poc di
vulgáis, com el xinés o l'indi, o 
el que ara aquest llibret vol do
nar a conèixer, el celta deis ar
bres, segons la tradició polaca. 

Creient que els déus habita-
ven en els arbres, els celtes, in
duits pels seus sacerdots o drui
des (druida significa expert en 
roures), van adoptar aquest ho-
róscop regit per 21 arbres, al 
capdavant deis quals hi ha el 
roure. Per altra banda, l'horós-
cop celta manté sorprenents pa-
rallelismes amb l'occidental de 
les constellacions. 

Els diferents capítols van 
dedicats ais 21 arbres, deis 
quals es fa una descripció i 
s'expliquen les qualitats amb 
détails histories, mitolôgics; 
utilitaris, etc., amb un dibuix 
representatiu, seguit de l'expli-
cació de l'horóscop segons les 
qualitats o afinitats de cada per
sona amb un deis arbres. 

Des del punt de vista de 
l'excursionista i la seva estima 
per la natura, diríem que el pro-
tagonisme de l'arbre adquireix 
en el llibre un aspecte ben dife-
rent de l'habituai i ens en dona 
una visió inédita, no mancada 
d'un interés general. Aquesta és 
una manera d'interpretar algu-
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nés de les caractéristiques de 
cada espècie. 

J. Bordons 

GUÍA DE ESCALADA 
EN ARABA 

Vicente Perales. Sua Edi-
zioak, Bilbao, 1991. 

Perales, amb I'ajuda d'altres 
escaladors, a qui agraeix la 
collaboració, ha recopilat una 
llarga ressenya de diverses vies 
d'escalada de la provincia 
d'Alaba (Araba), concretament 
de les zones d'Egino, Oro, Va
lle de Maeztu, Sierra Toloño, 
Peña Karria, Ipizte i altres de 
menor importancia, així com 
una referencia a les zones prô-
ximes de Bizkaia, Gipuzkoa, 
Nafarroa, La Rioja i Burgos, on 
pot practicar-se l'escalada. Les 
ressenyes son els tradicionals 
croquis sobre les diferents pa-
rets o agulles. L'autor fa un toc 
d'atenció als escaladors, sobre 
cl respecte a les aus que nidifi
quen en les parets, i l'éditorial, 
en una nota al final del llibre, es 
lamenta de molts dels noms po-
sats a les vies d'escalada i fa 
una crida al seny, a l'hora de 
batejar noves vies. 

J.M.S.A. 

GUÍA MONTES DE 
NAVARRA 

A. Andueza, L. Bacaicoa, G. 
Iñigo, M. Ángel Pueyo, A. To-
rreblanca i M. Vidal. Sua Edi-
zioak, Bilbao, 1991. 

Els autors, amb una manera 
poc corrent i original, ens des-
criuen 112 itineraris que co-
breixen la totalitat de la terra 
navarresa. Des del Pirineu a las 
Bardenas Reaies, en sis grans 
apartats, ens parlen del Pirineu 
navarrès oriental i occidental, la 
muntanya mitjana oriental i oc
cidental, el vessant cantàbric i 
la zona meridional. Una breu 
descripció d'índole geográfica 
acompanya cada una de les di
ferents zones i els itineraris son 
explicats per una part escrita: la 
situado, l'accès i el recorregut, 

el panorama i el temps utilitzat, 
i una part gràfica, que és l'ori-
ginalitat de la guia, en què per 
mitjà d'un dibuix de la munta
nya a recórrer és senyalat l'iti
nerari a seguir. 

Una nova publicació que 
testimonia la vitalitat munta-
nyenca dels basconavarresos. 

J.M.S.A. 

RUTAS Y PASEOS POR 
TIERRAS DE BURGOS 

Enrique del Rivero. Sua 
Edizioak, Bilbao, 1991. 

Saludem amb alegría aquest 
breu llibre que ens posa a 
l'abast 25 recorreguts per terres 
de Burgos, que ben segur que 
són desconeguts per a la majo-
ria d'excursionistes catalans. 
Recorreguts, la majoria d'ells, 
que segueixen vells i savis ca-
mins, com ens diu l'autor, que 
ens portaran a conèixer dife
rents paratges, que van des de 
profundes gorges i amables 
valls fins als cims mes alts de la 
provincia. 

Com a notes introductòries, 
unes breus referèneies a la si
tuado geogràfica, estructura 
geològica i relleu, clima, flora i 
fauna i influencia de l'home si
túen el lector abans d'empren-
dre la caminada. Cada itinerari 
va acompanyat d'un croquis 
orientatiu i d'una referencia al 
mapa nacional 1:50.000, on tro-
bar mes détails. 

J. M. S. A. 

NEPAL-HIMALAYA. 
Guía de trekking y excursiones 

Stan Armington, traducció 
de Kike de Pablos, Sua Edi
zioak, Bilbao, 1991. 

Llibre que sera d'utilitat a 
tots aquells que preparin una 
añada al Nepal, aquest país me-
ravellós estes als peus de l'Hi-
màlaia. Traducció de la guia 
anglesa de Stan Armington, 
conté una extensa informado 
sobre les caractéristiques geo-
gràfiques, humanes, historiques 
i politiques del país, i d'un cai
re pràctic per al futur practicant 

del trekking; tot allò que neces
sita saber, tant des del punt de 
vista de la paperassa oficial, 
com deis servéis que pot trobar 
al Nepal, com poden ser les co-
municacions (correus i trans
ports) o els allotjaments i men-
jars. Després d'explicar com 
pot anar-se al Nepal i com 
moure's pel país, ens detalla les 
caractéristiques i possibles ex
cursions a la regió de l'Everest, 
de l'Annapurna, del Langtang i 
Helambu, del Nepal oriental i 
occidental i altres possibilitats, 
com poden ser el camp base del 
Makalu, o del Manaslu, o la zo
na de Rolwaling, etc. Per aca
bar, dona una relació deis prin
cipáis cims dels quais pot fer-se 
Pascensió amb un permis de 
trekking i fa un resum historie 
de les ascensions a l'Everest. 
Unes quantes fotografíes en co
lor i uns petits mapes esquemà-
tics complementen el llibre. 

J. M. S. A. 

BALENYÀ, UN TERME 
HISTÒRIC. ELS 
HOSTALETS DE BALENYÀ 
I EL SEU MUNICIPI 

Antoni Pladevall, Eumo Edi
torial, Ajuntament dels Hostalets 
de Balenyà, 1991, 364 pàgs. 

Amb la competencia i el ri
gor a qué ens té acostumats, 
mossén Pladevall, bon historia
dor i tan bon coneixedor de la 
comarca d'Osona, entre altres, 
ens ha lliurat una nova mono
grafía local, centrada en l'antic 
terme de Balenyà, comprensiu 
d'un ampli sector que avui 
agrupa diferents nuclis de po
blado -el dels Hostalets com a 
central, el nou sorgit de l'Esta-
ció i un beli escampall de par-
ròquies i capelles, masies i ca
sais, en una plana ubèrrima a la 
capçalera del Congost. Després 
d'una precisa presentació geo
gràfica del terme, va desgranant 
la seva evolució histórica, des 
de les sèves arrels civils —se-
nyoria del casal de Balenyà, 
quadra d'Aguilar- i eclesiàsti-
ques -parroquia i sagrerà de 
Sant Fruitós-, ambdues recon-
duïdes de finals del segle x fins 
a la mes roent actualitat. S'hi 

registren, és ciar, les diferents 
vicissituds polítiques i econó-
mico-socials, guerres i pestes, 
sorgiment del municipi i dels 
diversos servéis públics, pero 
no hi manca l'atenció als antics 
camins i a les modernes carre-
teres - amb la recent autovía-, 
ferrocarril i estació, amb el flo-
riment de les masies i la forma-
ció de barris i parróquies, i les 
transformacions sofertes per 
aquests centres en el curs del 
temps. Els breus apéndixs ens 
donen especial informado so
bre l'escut del poblé, l'actuali-
tat municipal, esportiva, cultu
ral i folklórica, personalitats 
¡Ilustres (amb la inevitable 
evocació del mestre Bosch i Jo-
ver), etc. Els arxius municipals 
i parroquials, i el diocesá de 
Vic, han estat diligentment es-
corcollats per a formar la in-
frastructura documental de 
l'obra. No hi manquen els 
oportuns plánols i mapes i, so-
bretot, un abundes repertori de 
fotografíes que donen un testi-
moni ben expressiu dels ele-
ments artístics i paisatgístics 
d'aquest entranyable terme, ru
ral en els seus orígens, pero to-
cat també en bona part peí pro-
cés modern d'industrialització. 
La nostra enhorabona a 1'Ajun
tament dels Hostalets per 
aquesta reeixida realització. 

J. M. F. R. 

BIBLIOGRAFIA CATALANA 
RECENT D'INTERÈS 
EXCURSIONISTA 

Vivències d'un munta-
nyenc. Antoni M. Casas. Publi-
cacions de l'Abadia. Montser
rat, 1989. 144 pàgs. i l i . (Cavali 
Bernat, 16). 

La terra i el temps. Calen
dari rural de Pilla de Mallor
ca. Antoni Ginard i Andreu Ra-
mis. José J. de Olañeta, ed. Pal
ma de Mallorca, 1989. 62 pàgs. 
i l i . (L'illa de la calma). 

XXVII Assemblea Interco-
marcal d'Estudiosos. Sant 
Joan de les Abadesses, 23 i 24 
d'octubre 1982. Centre d'Ini-
ciatives Turístiques. Sant Joan 
de les Abadesses, 1989. 234 
pàgs. i l i . 
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Dynafit 
Dynastar 
Emery 
Fischer 
Gabel 
Gipron 
Grive 
Kastle 
Leki 
Nôrdica 
Petzl 
Rossignol 
Salomon 
Silvretta 
Tyrolia 
etc. 
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La Comissió de Publicacions 
es complau a oferir-vos 
les darreres novetats. 

Adquiriu i divulgueu l'obra del CENTRE 

Viatges amb els 
pastors 
transhumants. 

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

RAMON PUJOL I ALSINA 

FLORS DE 
MUNTANYA 

Llibre d'homcnaige a cura de 
losep Nue i i Badia 

C.nip d'Esttidis Botanies iîainon l'ujol i Atîina 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Flors de 
Muntanya. 

Cobra de divulgado de 
Flors de Muntanya, amb 
text i dibuixos d'en Ramon 
Pujol i Alsina, aparegué 
en aquesta revista 
MUNTANYA entre 1970 
i 1974. 
Ara ha estat aplegada en 
aquest volum, a la 
memòria del nostre 
enyorat amie. 

VIATGES 

A M B ELS PASTORS 

T R A N S H U M A N T S 

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 

JOSEP 1GLÉSIES 

L E S C I T J T A T S 

D E L M O N 

Les ciutats del 
mon. 

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

Joan Roseli i Saiuiy 
Carme Liomparl ¡ Díaz 

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

D E L MONTSEG 
D E L A V Á L L D À G E R 

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

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

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 O M I S S I Ó D E P U B L I C A C I O N S — 
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tôt terreny us proposa una selecciô dels 
itineraris mes suggestius per a recôrrer 
i conèixer una série d'indrets de les 
contrades que s'estenen entre el 
Montseny i el Pirineu. 
Els itineraris que ens proposa Joan M. Viv 

amo preaommi aeis ae riiven muja i icjui; 

tanmateix, tots son destinats a fer-vos 
gaudir de les muntanyes, dels paisatges 
i també dels monuments artistics que 
podreu conèixer i admirar al llarg de les 
vostres excursions en bicicleta. 

de munte 
E X C U R S I O N S E N BICICLETA D E M U N T A N Y A 

lerat 

E D I T O R I A L M O N T B L A N C - M A R T I N 

35 itineraris, amb predomini 
dels fàcils i de dificultat mitjana. 

m 35 croquis, un de cada itinerari. 

m Descripció del recorregut de 
cada itinerari i dels seus atractius 
paisatsístics, arquitectònics 
o artistics. 

• Descripció de les 
dificultáis tècniques, desnivel!, 
caractéristiques dels camins, 
horari, de cada itinerari. 

• 8 fotos en color. 

• Jaula de tots els itineraris 
amb les caractéristiques 
tècniques del recorregut. 

m Llibre de 108 pagines. 

m Format: 110 x 190 mm. 



C A S A M O R E N S 
A LA MILLOR Z O N A DE LA VALL DE BENASQUE 

SESUE 

A partaments de 2 i 3 dormitóos, tots amb 
vistes a la valí. Z o n a comunitaria ajardinada 

i piscina. Garatge opcional. 

F a c a n e s m i x t e s : p e d r a n a t u r a l i 

a r r e b o s s a d e s . 

F u s t e r i a d e p i a l s finestrons. 

V i d r e s " C l i m a l i t " . 

T e r r e s d e g r e s d e l a . q u a l i t a t . " 

A l i c a t a t s d e l a . q u a l i t a t . 

A i l l a m e n t e n t r e l e s c a s e s i t a n c a m e n t 

e x t e r i o r . 

C a n o n a d e s d e P . V . C . 

L l a r d e f o c . 
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R 
J W 10.« ~1 

Superf. Útil 
65,07m2 

H56.300 p**s 
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ELLS JA HO SABEN 

ITU? 
ft 

• ! 

CARLES VALLES 

Sí , ells ja saben que una dieta com

pleta i equilibrada és essencial 

per aconseguir l'exit en les com

pétitions de mes ait nivell. Sí , ells 

ja saben que Casa Santiveri fa 

mes de cent anys que es dedica 

al món de la dietética i está en 

continua investigació per crear, 

desenvolupar i perfeccionar els 

seus productes dietétics obtenint 

així els màxims résultats. 

Per aquest motiu, ells confien en 

Santiveri i consumeixen els seus 

productes, els résultats obtinguts 

han demostrat que Santiveri es la 

millor en dietética com ells ho son 

en l'esport. 

I T U ? 
Ja saps que l'alimentació ocupa 

un lloc de máxima importancia 

en la vida diaria? I que una dieta 

rica i equilibrada, pot ajudar-te a 

superar situacions d'stress, obe-

sitat, mancances alimenticies o 

enfermetats? 

Santiveri posa a la teva disposició 

la mes amplia gama de productes 

dietetics per que la teva vida sigui 

cada dia millor i et trobis en 

perfecta forma física i la teva salut 

sigui inmillorable. 

Els esportistes délit confien en 

Santiveri. 

ELS ESPORTISTES 
№ 1 ESTÁN AMB 
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