


Generalität de Catalunya 

Des de la restaurano de l'Estatut d'Auto

nomia de Catalunya, ara fa quinze anys, 

entre tots, eis sis milions de catalans, 

hem fet molta feina. I Catalunya ha 

avançât molt. 

Hem impulsât la creació d'una extensa 

infrastructura de transports i comuni-

cacions, disposem d'una xarxa indus

triai més sòlida; el progrès economie és 

evident; la sanitat, l'ensenyament i eis 

serveis socials han guanyat en qualitat i 

extensió. La llengua catalana i, amb 

ella, la nostra cultura están consolidant 

el procés de recuperado del seu espai 

natural. I s'ha potenciat la creativitat artís

tica i cultural. La nostra realitat nacional 

comenca a ser coneguda i reconeguda a 

l'estranger. I tot aixó s'esta produint en un 

molt bon clima de convivencia i serenor. 

Podem encarar el futur amb confianza. 

Estem ben situats. Ara, entre tots, po

dem assolir, si així ens ho proposem, 

que Catalunya no faci sois un pas, sino 

un gran sal t e n d a v a n t . Assolir, en 

definitiva, un país millor. Ens cal, dones, 

continuar fent la feina amb il.lusió i ri

gor a les escoles i universitats, ais ser-

veis públics i a l 'empresa privada, a la 

industria, al comerc, al turisme, al món 

rural, a l'assisténcia social, a la investi

gado i a la cultura. A tot arreu i tothora, 

perqué si fem el que hem de fer po

dem situar Catalunya en una millor 

posició a Europa. Entre tots ho farem. 

Entre tots, millor. 
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es complau a oferir-vos 
les darreres novetats. 

Adquiriu i divulgueu l'obra del CENTRE 
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AMB ELS PASTORS 

TRANSHUMANTS 
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Viatges amb eis 
pastors 
transhumants. 

Que n es d'encisador fer 

uns viatges amb pastors i 

ramats per les muntanyes. 

entre l'Essera i el Segre! 

Hi trobareu de tot, 

aventura, humanitat, ofici 

i ensenyances, amb una 

cloenda de 45 pagines, 

d'un inédit vocabulari dels 

pastors. 

Moltil-lustrat. 

(Premi literari del Centre.) 
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Grup dEsnidis Botímks Ramón Pujol 1 Alsina 
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Les ciutats del 
món. 

S'ha éditât en facsímil 

l'obra de Josep Iglésies, 

apareguda el 1948. 

Humils llogarrets, enaltits 

per la seva inspirada prosa 

Joan Roseli i Sanuy 
Carme Llompârt i Díaz 

GUIA GEOLOGICA 
DEL MOMTSEC* 

DE LA VALL D7 

Flors de 
Muntanya. 

Lobra de divulgado de 

Flors de Muntanya, amb 

text i dibuixos den Ramón 

Pujol i Alsina, aparegué 

en aquesta revista 

MUNTANYA entre 1970 

i 1974. 

Ara ha estat aplegada en 

aquest volum, a la 

memoria del nostre 

enyorat amic. 

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

En la Geología es troba 

¡explicado d'una bona 

part de les coses que 

condicionen un país. 

Aquest treball científico-

excursionista estudia un 

dels paratges geológics 

mes famosos, i hi descriu 

nou itineraris. 

Moltil-lustrat i amb un 

mapa geológic de la regió, 

a tot color. 
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* ESQUÍ ALPÍ 

LLOGUER DE MATERIAL D'ESQUI 
TALLER DE REPARACIONS 

CERCLESPORT 
Sant Lluís, 44-48 (Torrent de les Flors) - Teléfon 219 36 48 - 08024 Barcelona 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
1 Club Alpí Cátala 
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Aquesta guia del Canigó, Tres Esteles i Costabona, conté 28 
itineraris per a recorrer l'extrem est del Pirineu oriental, amb tants 
all icients muntanyencs i paisatgístics, entre els quals hi ha la pica 
del Canigó, una muntanya emblemática per ais catalans del nord 
del sud del Pirineu. 
A mes, aquesta guia us ofereix una serie de 26 variants deis 
itineraris, de manera que podreu configurar una infinitat de 
recorreguts d'acord amb els gustos i les possibiiitats de cadascú. 
Es tracta d'una guia que us permetrá descobrir aqüestes 
muntanyes pirinenques tan bontques i alhora tan carregades 
d'história i de significado. ÉL . 
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Es una publicació del 

Club Alpi Cátala 

ANETO-MALADETA 
PIRINEU ARAGONÉS 

Josep de Tera i Camins 

• Aquesta guia del massís de la Maladeta us ofereix un gran 

repertori de 180 itineraris, de diferents graus de dificultat, 

per a recorrer aquest massís del Piríneu, en el qual hi ha el 

cim mes alt: l'Aneto. 

• També hi trobareu una selecció de les millors escalades. 

• Els itineraris d'aquesta guia es divideixen en dos grans 

apartats: els d'aproximació a indrets o a colls clau i els 

d'ascensió ais cims. Es tracta d'una guia que us permetrà 

descobrir el massís de la Maladeta des de diferents indrets, 

especialment des del refugi de la Renclusa, del Centre 

Escursionista de Catalunya, situat al peu del massís. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTÍN 
el. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona 
Tel./Fax: (93) 204 43 97 
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per a aquest hivern, entre altres coses, us preparem: 

ROBA D'ESQUf, 
GRANS OFERTES 

per 25.900 ptes. 
per 35.995 ptes. 
per 37.950 ptes. 

Esquís Rossignol Comp. S. + fix. S A L O M O N 
Esquís + fix. de M U N T A N Y A (màx. seguretat) 
Esquís monocasc + fix. S A L O M O N multicontrol 

LLOGUEM: ESQUÍS PISTA/ 
MUNTANYA/FONSIARVA 

TENIM CURA DEL MANTENIMENT 
D'ESQUÍS I FIXACIONS 

Urgell, 95 bis - 08011 Barcelona - Tel. 453 50 01 

OFERTA 
D ESQUÍ 94-95 

EXTRAORDINÁRIES OFERTES d'esquí de muntanya en conjunts de: 
FIXACIÓ DE SEGURETAT + PELLS + ESQUÍS: YETI - HAGAN - PALE, etc. 

REPARACIÚ, PREPARACIÓ I MANTENIMENT D'ESQUÍS I FIXACIONS 

LLOGUER DE: BOTES I ESQUÍS - ESQUÍS DE MUNTANYA I PELLS DE FOCA 
ESQUÍS DE FONS - PIOLETS I GRAMPONS - ARVA 

(detectors electronics per a allaus) 

C/ BRASIL. 48 (Cinturo de Ronda / Avda. de Madrid) 
08028-BARCELONA - TEL. (93) 330 27 74 

COMUNICACIQNS 

Metro: Linia-V-BADAL - Linia-l l l-PL. CENTRE 
Bus: 15-54-70-72-43-56-57 

Horari: 11 a 14 h i 17 a 20.30 h. (dilluns matf tancat) 

CONJUNT D'ESQUÍ BASIC 
ESQUÍS - FIXACIÓ I MUNTATGE 1 6 . 9 9 5 , -

C O N J U N T D'ESQUÍ PER A INFANTS 

ESQUÍS - FIXACIÓ I MUNTATGE 1 6 . 6 0 0 , -

C O N J U N T D'ESQUÍ DE FONS 

ESQUÍS DE FONS - FIXACIÓ 
SABATILLES - BASTONS 
DE FONS I MUNTATGE 

1 9 . 9 9 5 , -

C O N J U N T D'ESQUÍ COMPLET 

ESQUÍS - FIXACIÓ - BOTES 
BASTONS I MUNTATGE 2 6 . 9 9 5 , -

CONJUNT D'ESQUÍ DE MUNTANYA 

ESQUÍS - FIXACIÓ DE 
SEGURETAT I MUNTATGE 3 5 . 9 9 5 , -
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MATERIAL DE LLOGUER, 

ESQUÍS DE PISTA I DE M U N T A N Y A . 

BOTES I MATERIALS 
PER A TREKKING. 

ROBA, INSTRUMENTS 
I ACCESORIS PARAPENT. 
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Excursionisme i ciencia 

En aques t n ú m e r o de M u n t a n y a 

p re sen tem un conjunt d ' a r t i c les re

lac ionáis a m b els actes que el C e n 

tre Excur s ion i s t a de Ca t a lunya or-

gan i tzà el curs passât en c o m -

m e m o r a c i ó de i s treballs que du-

gueren a t e rme els c ient í f ics , a m b 

els a s t rônoms francesos Jean Bap

tiste Delambre i Pierre-François M é -

c h a i n al c a p d a v a n t , q u e m e s u r a r e n 

el m e r i d i à pe r a F e s t a b l i m e n t 

d ' u n a m e s u r a un i ta r ia un ive r sa l : 

el m e t r e . 

En aques ts actes i excurs ions es 

posa de manifes t novamen t el 11i— 

g a m que hi ha ent re la c iencia , i 

e spec i a lmen t les c iènc ies re-

l ac ionades a m b la natura, i F excur 

s ion i sme . I t a m b é que F excu r s io 

n i sme té un l loc i uns mit jans pr ivi

legiáis per a fer una gran tasca de 

d ivu lgac ió de la c ienc ia i de la 

his tor ia de la c iencia , i de is c ien-

tifies, en el marc concre t del país 

on van real i tzar la seva recerca . 

En efecte , un deis object ius fun-

dac iona l s , i d i r íem diferenciáis , del 

Cen t r e Excurs ion i s t a de Ca ta lunya 

és la d ivu lgac ió científ ica. La di

vu lgac ió — f e r arr ibar a un gran 

n o m b r e de p e r s o n e s — de la c ienc ia 

— c o m a conjunt de c o n e i x e m e n t s o 

Fact iv i ta t per a a c o n s e g u i r - l o s — 

és , dones , una de les act ivi tats pr i -

or i tàr ies , j u n t a m e n t a m b Fact ivi ta t 

esportiva, del nostre excursionisme. 

E x c u r s i o n i s m e que mol tes vegades 

s ' a n o m e n a excu r s ion i sme científic, 

pe rqué no és so lament una acc io 

física de recor re r m u n t a n y e s i val ls , 

s ino q u e Fact iv i ta t física, ce r tament 

sa ludable , és un mitjà per a fer 

c iencia , en el sentit que dè iem m e s 

amunt , de conè ixer . 

Conè ixe r , per a q u é ? Conè ixe r 

per a c ré ixer c o m a pe r sones . Cal 

en tendre F a c c i o social de l ' excur -

s ion i sme c o m una accio hu-

man i t zadora , en el sentit de pro-

m o u r e un model h u m à ampl i en el 

qual hi ha uns valors a s sumib les 

per to thom, des de diferents ma-

neres d ' e n t e n d r e el m ó n i la vida. 

Aques t s va lors de fraternitat , de 

l l ibertat , d ' i gua l t a t , de respecte pels 

al tres i per la natura son valors hu-

man i t zado r s i persona l i tzadors , que 

ens ajuden a s i tuar -nos en el món 

que ens envol ta , a superar les nos-

tres l imi tac ions , a valorar els altres 

i a es tabl i r una re lació entre per

sones que ens projecti cap a uns ob 

jec t ius cul turáis nous . 

A q ü e s t e s cons ide rac ions sobre la 

c ienc ia ens pe rme ten glossar , en

cara que n o m é s sigui b reument , un 

d o c u m e n t d ' u n gran pes específ ic 

que a les acaba l l es de F a n y passât 

van s ignar do tze personal i ta ts cien-

t íf iques ca ta lanes que formen part 

de la C o m i s s i ó C ienc i a i Societat 

de la F u n d a c i ó Ca ta l ana pe r a la 

Recerca , ent re les quals tenim 

F h o n o r de tenir a lgún consoci nos

tre . 

Aques t d o c u m e n t , en concret un 

manifes t , que duu el titol de Bases 

per a la interacció entre la ciencia 

i els valors humans, va ser signât 

pe l s professors Francese Abe l , Joan 

Ber t rán, Oriol de Bolos , Eduard 

Bone t , Emil i Gelp í , Jordi Isern, Ra

m o n Margalef , Joan O r ó , Josep A. 

Plana, Antoni Prevost i , Félix Ser-

ra tosa i Joan V i l a - V a l e n t í . Cons ta 

de deu pun ts , en els qua l s es tracta 

de Fob jec te de la c iencia i de la im

presc ind ib le é t ica i respec te a 

F h o m e al qual la c ienc ia ha de 

servir . C o m tot manifes t , encara 

que exp res sa les idees d ' u n a 

m a n e r a amplia, és p rou précis per a 

apor ta r una base de reflexió i d 'o r i -

en tac ió rica i profunda. 

Espe rem que serveixi per a 

avança r cap a un nivell mes ait en 

la c i e n c i a i en l ' h u m a n i s m e que 

cal q u e p re s ide ix i to ta soc ie ta t 

avançada . 
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El cicle del mendia 

L'any 1792 s'iniciaren els treballs 
per a mesurar el meridià de París, des 
de Dunkerque a Barcelona, que tenia 
corn a finalitat establir una mesura uni
versal, el mètre. 

Un grup de cientifics, amb els as-
trônoms francesos Jean Baptiste De-
lambre i Pierre-François Méchain al 
capdavant, foren els responsables d'a-
quelles complicades operacions geodè-
siques i astronomiques. Els dos cien
tifics es dividiren el treball; Delambre 
fou Tencarregat de la part nord, la que 
anava de Dunkerque, ciutat situada a la 
costa del mar del Nord, fins a Rodés, al 
Llenguadoc, i Méchain, de Rodés fins 
a Barcelona; per tant, la ciutat de Bar
celona tingué un protagonisme destacat 
en aqüestes operacions. En una segona 
tanda d'amidaments. que finalitzaren 
l'any 1808, arribaren fins a Tilla de 
Mallorca, havent situât diverses es-
tacions en indrets destacáis del sud de 
Catalunya i el País Valencia. 

Com a excursionistas vàrem creure 
adéquat commemorar aquesta efemeride, 
que fa dos-cents anys va portar un grup 
d 'homes de ciencia a resseguir les nos-
tres muntanyes. Seria el nostre home-
natge a Tesforç d'uns cientifics que 
varen contribuir al progrés de la hu
man itat. 

Per a organitzar aquests actes es 
cons-tituí una comissió formada per 
quatre seccions del Centre: Muntanya, 
Geografía i Ciències Naturals, Cièn-
cies i Arts, i Fotografía. 

El programa consistí en tretze ex-

Francesc Beato i Vicens 

cuisions a vèrtexs geodèsics des d'on 

es varen fer mesuraments, deu visites. 

tant a Barcelona com a la resta de Ca
talunya i al País Valencia, quatre con
ferencies, dues exposicions, col locació 
de cinc plaques, dues al Centre, a la 
torre del guaita del castell de Montjuíc, 
al peu del vértex géodésie del turó d'en 
Galceran i al cim del Puigsacalm. Tam
bé s'organitza un concurs fotografíe. 

Demanàrem la col-laborado d'enti-
tats de les comarques on es pro
gramaren les excursions. La partici
pado d'aquestes entitats fou decisiva 
per a Tèxit del cicle. Hi van participar 
junt amb el Centre deu entitats: el 
Grup Pirinenc Excursionista Nord-
Català, de Prada de Confient, el Centre 
Excursionista Jonquerenc, el Centre 
Excursionista d'Olot, el Centre Excur
sionista de Badalona, 1'Agrupado Ex
cursionista de Búfala, també de 
Badalona, la Secció Excursionista del 
Centre de Lectura, de Reus. el Centre 
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A la torre del guaita del castell de 
Montjuic, VAjuntament de Barcelona, 
per iniciativa del Centre Excursionista 
de Catalunya, col-loca una placa en 
memoria de Vastrónom Fierre Méchain. 
Foto: Narcís Rucabado. 

Excursionista de Xerta, el Centre Ex
cursionista de Castellò, el Club de 
Muntanya de Castellò, el Centre Ex
cursionista de Valencia, i el Grup Ex
cursionista de Mallorca. A mes. tin-

guérem el suport de TAjuntament de 
Barcelona, la Federació d'Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya, T Institut 
Cartografie de Catalunya i la Societat 
Catalana de Geografía. 

LA PRESENTACIO 

El dijous 14 d'octubre de 1993, a la 
sala d'actes, Conrad Blanch, président 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
obrí la presentació del cicle, comple
tada pels comentaris i les informacions 
de Francese Beato, Kildo Carrete, 

Francesc Olivé i Narcís Rucabado, co
ordinador del cicle esmentat. A con
tinuado hi hagué la projecció d'unes 
diapositives de diferents vértex, co-
mentades per Anna Borbonet. Aquest 
dia, en acabar aquest acte, s'inaugu
raren dues plaques altimètriques. Tuna 
a la porta d'entrada al Centre, on con
sta F altitud sobre el nivell del mar del 
mont Tàber, i l'altra al vestíbul, on 
també hi ha gravada 1'altitud. Assis-
tiren a aquest acte représentants de 
FAjuntament de Barcelona. 

LES EXCURSIONS 

Dels trenta-dos vèrtexs geodesies 
que se situaren des de les Corberes, al 
nord de la plana rossellonenca, fins al 
Montgó, cim que s'alça entre les 
poblacions de Dénia i Xàbia, a la co
marca valenciana de la Marina Alta, i 
els de les illes d'Eivissa, Formentera i 
Mallorca, en visitàrem catorze, al llarg 
de les tretze excursions de que cons
tava el cicle. 

La primera fou a la Montanha de 
Taug, a les Corberes; després hi hagué 
la del puig de TEstella, al Canigó; el 
puig de Calmelles, a l 'Albera; el puig 
Rodó, al Moianès; Vallvidrera, a la 
serra de Collserola; la Miranda de 
Llaberia; el tossal d'en Canader i 
l'Espina, del Port; el turó d'en Gal-
ceran, prop de la Conreria; el Puigsa-
calm, a la Garrotxa; el puig de Bartolo, 
del desert de les Palmes; la serra d 'Es
pada, al País Valencia; i la mola de 
s'Esclop i el Galatzó, de la serra de 
Tramuntana, de Tilla de Mallorca. 

VISITES, CONFERENCIES I 
EXPOSICIONS 

Aprofitant Texcursió a la Montanha 
de Taug, el dissabte 16 d'octubre 
visitàrem tres indrets de la comarca 
rossellonenca relacionats amb els me-
suraments del meridie. El primer és el 
santuari de Força Reial, bastit dalt d'un 
turó on se situa un dels vèrtexs, i des 
d 'on es té una de les millors vistes de 
la comarca. El segon és el poble 
d'Estagell, on va néixer Francesc 
Aragó, un deis científics responsables, 
on fórem rebuts pels regidors, que en 
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Acte inaugural de la placa en memòria a 
Pierre Méchain, al castell de Montjuìc. 
Foto: Francese Olivé. 

nom del batlle ens donaren la benvin-
guda, ens felicitaren per la nostra ini
ciativa i acabat ens obsequiaren amb 
un refrigeri. I el tercer són les dues 
fîtes situades al costat de la carretera 
de Narbona, una a la sortida de la ciu-
tat de Perpinyà, barri del Vernet, i l'al
tra a l'entrada de Salses, que marquen 
els limits nord i sud de la base que fou 
amidada al llarg d'aquesta via. 

El dissabte 23 d'octubre, al mati, es 
va fer la visita «De la Meridiana al cas
tell de Montjuïc», comentada per Felix 
Olivé. El punt d'inici va ser a la plaça 
de les Glories Catalanes, on hi ha el 
monument al meridià, inaugurât per 
l'Ajuntament de Barcelona l'any 1992, 
obra deis francesos François Scali i 
Alain Domingo. Representa el perfil 
terrestre, des de Dunkerque a Barce-
lona. Es d'acer, i amida 35 mètres de 
llarg per 1,75 d'alt en el punt màxim. 
Després ens traslladàrem al castell de 
Montjuïc, des d'on es varen fer deta-
llades explicacions deis treballs i les 
observacions que s'efectuaren des de 
la torre del guaita. A la paret d'aquesta 
torre s'inaugura una placa en memòria 
de Pierre-François Méchain, oferta per 
L'Ajuntament de Barcelona. Presidí 
aquest acte el senyor Albert Batlle, 
regidor de l'Ajuntament de Barcelona, 
i el coronel Montesinos Espartero, di
rector del Museu Militar. Aquesta 
placa és l'unie record que hi ha en 
memòria de Testada d'aquest científic 
a Barcelona. 

El dijous 11 de novembre, a la sala 
d'actes del Centre, Francese Olivé, co
ordinador del cicle, ens parla de «El 
mesurament del meridià i l 'excursio-
nisme científic». 

El dissabte 11 de desembre es va fer 
una visita matinal a TObservatori 
Fabra, on fórem atesos pel meteoròleg 
Joan Pardo, que ens mostra els aparells 
técnics i d 'observado. 

Del dimarts 11 al dijous 27 de gener 
de 1994, al Centre hi va haver una ex-
posició, amb fotografíes deis personat-

ges que participaren en eis mesura-
ments, eis aparells utilitzats, Tambient 
historie i eis vértexs on installaren es-
tacions d'observació, un recull de tot el 
que es referia a aquest dos-cents ani-
versari. 

El dijous 20 de gener, a la sala 
d'actes, el professor d*Historia de la 
Ciencia de la Universität de Barcelona 
Santiago Riera i Tuébols va fer una 
detallada conferencia sobre «El me
surament del meridia, de Carcassona 
fins a Barcelona». 

El diumenge 13 de febrer vam fer 
una visita al poblé d'Altafulla, on va 

néixer Antoni de Martí i Franquès, 
científic que acollí a casa seva Pierre 
Méchain i diversos deis seus col labo-
radors. Prop d'Altafulla, a Termita de 
Sant Joan, avui en ruines, es va situar 
un deis vértexs. També aprofìtàrem per 
a anar a la vi l la romana deis Munts, no 
gaire lluny de la poblado. Tant en la 
visita a Altafulla, com a la vi l la deis 
Munts, fórem acompanyats per Maria 
Porter. Continuàrem cap a Tarragona, 
per visitar la casa de Marti Franques. 
que actualment acuii el Museu d'Art 
Modem. A la tarda fórem rebuts per la 
¡unta directiva del Centre de Lectura, 
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de Reus, que ens varen mostrar les de
pendencies d'aquesta mes que cen
tenaria institució cultural. Per acabar el 
dia vàrem anar al Museu Comarcal 
Salvador Vilaseca, on, acompanyats 
pel regidor de cultura de rAjuntament 
reusenc i la directora del museu, 
poguérem admirar les taules gotiques 
del llegat d'Antoni Pedrol. Aquesta 
visita va ser organitzada conjuntament 
amb la Societat Catalana de Geografía. 

El dissabte 19 de febrer. al matí, 
vam visitar la Reial Academia de Cièn-
cies i Arts de Barcelona, on poguérem 
veure, a mes dels rellotges i instru

ments que guarda, una antiga unitat pa-
tró del sistema metric decimal. En 
aquesta visita tore m amablement acom-
boiats pel meteoròleg Joan Pardo, 
membre de T Academia. 

Del dimarts 22 de febrer al 10 de 
marc, a la sala d'exposicions del Cen
tre, s ' installa una exposició amb les 
ultimes novetats cartogràfiques de l'Ins
titut Cartografie de Catalunya. 

El diumenge 27 de febrer, coinci-
dint amb l'excursió al turó d'en Gal-
ceran o d'en Mates, s* inaugurará, al 
peu del vértex geodesic, una placa en 
memoria de fra Agustí Canelles, per 

La segona excursió del cicle al pu ig de 
r E stella, mas sis del Canigó. 
Foto: Rosa Serra. 

iniciativa de TAssociació Cultural Re
vista Alella, amb el suport de l'Ajun-
tament de la vila. Hi assistiren socis 
del Centre Excursionista d'Alella, de la 
Societat de Caçadors i de les Colles 
Ciclistes. L'acte consistí en uns Parla
ments glossant el personatge homenat-
jat, que morí i fou enterrat a l'església 
d*Alella, l'any 1818. Una oda poètica 
dedicada a aquest acte, original d 'E-
duard Llauradó, que fou llegida pel seu 
autor, va cloure aquesta petita festa. 

El divendres 4 de marc, a la tarda, 
es va fer una visita a l'Institut Car
tografie de Catalunya, per a conèixer 
in situ eis complicáis processos de 
I 'elaborado cartogràfica. 

El dijous 17 de marc, a la sala 
d'actes del Centre, Lluís Marquet i 
Ferigle, doctor enginyer industrial i 
professor universitari, ens parla de 
«Les mesures tradicionals catalanes 
abans del mètre». 

El diumenge 10 d'abril, al cim del 
Puigsacalm, en el transcurs de l'excur
sió programada, un equip de geodesia 
de l'Institut Cartografie de Catalunya 
ens va fer una demostrado practica de 
mesuraments geodèsics actuáis. A mes 
de permetre'ns presenciar el funciona-
ment dels avançats aparells electron i c s 
que es fan servir actualment per a 
aquests treballs, ens explicaren amb 
detall les operacions que realitzen. Tot 
seguit, al peu del gran piló, on hi ha el 
vértex, fou inaugurada una placa, en 
nom de l'excursionisme català, a la 
memòria de tots eis científics que 
col laboraren ara fa dos-cents anys en 
l 'amidament del meridie de Dunkerque 
fins a Barcelona. 

Hi assistiren représentants de la 
Federado d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya i mes de dos-cents excur
sionistes. 

El dissabte 30 d'abril, al matí, es va 
fer una visita, conduïda per Félix Olivé, 
a Tentoni del carrer Ample de Bar
celona i el carrer d'Avinyó, on existí la 
Fontana d'Or, fonda en la quai visqué 
Tastrònom Pierre Méchain. Durant el 
recorregut foren comentades les carac-
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El vèrtex géodésie del tossal d'en 
Canader, al massis del Port, fou visitât 
en la setena exeursio del cicle. 
Foto: Franc esc Olive. 

terfstiques del barri a finals del segle 
xvin, i les observacions que Méchain 
va fer des del terrât de la Fontana d'Or, 
mentre estava a Barcelona, confinât de 
resuites de la Guerra Gran. Es visita 
també l'antic palau dels Larrard, carac-
terfstic d'aquella època, seu actual del 
collegi Calassanç. 

El dissabte 7 de maig, a la tarda, 
després de F exeursio al désert de les 
Palmes, important vèrtex geodesie del 
mesurament del meridie, ens traslla-
dàrem a Castellò de la Plana, per assis-
tir a la inauguració d'un piato de 
ceràmica en memòria de Méchain, que 
l'Ajuntament de la ciutat va col locar a 
la façana del palau del barò de la Pobla 
Tornesa, on mon, el 20 de setembre de 
1804, l'insigne astrònom. En aquest 
acte representaven l'Ajuntament de 
Castellò de la Plana els regidors Caries 
Fabra i Daniel Gozalbo. També hi as-
sistiren els présidents i socis del Centre 
Excursionista de Castellò i del Club de 

Muntanya de Castellò. Després anàrem 
fins al Grau de Castellò, on, al voltant 
del magnifie edifici del Planetari, es 
van inaugurar les retolacions de très 
c a i T e r s , dedicats a Pierre Méchain, 
Francese Aragó i Faust Vallès, barò de 
la Pobla Tornesa. A l'auditori del 
Planetari, el professor Daniel Gozalbo 
ens parla del mesurament del meridià 
al Pais Valencia, glossant especialment 
les figures de Pierre Méchain i de 
Faust Vallès. A continuació tingué Hoc 
una sessiò especial del Planetari. Un 
recorregut complet per les seves ins
tai lacions i un refrigeri van cloure 
aquest dia, que recordarem per l'a-
mable acolliment que vare m rebre per 
part dels castellonencs. 

El dijous 12 de maig, a la sala 
d'actes del Centre, el geògraf nord-
català Joan Pere Jansana ens parla de 
«Francese Aragó i el mesurament del 
meridià». 

A partir d'aquest mateix dijous fins 
al 26 de maig, a la sala d'exposicions 
del Centre, poguérem veure l 'exposi-
ció del concurs fotografie, que es con
voca amb motiu del cicle. S'hi presen
taren 52 fotografíes. 

LA CLOENDA 

Amb un senzill acte a la mola de 
s'Esclop, de la serra de Tramuntana de 
Mallorca, on encara hi ha les restes de 
la cabana de pedra on el cientific 
Francesc Aragó, l'any 1808, va fi-
nalitzar precipitadament els treballs per 
determinar la mida del meridià nosal-
tres vàrem cloure aquest cicle, que 
durant vuit mesos ens va fer conèixer 
una aventura científica que tingué corn 
a conseqùència el naixement del 
sistema mètric decimal. 

L'organització del cicle d'excursions 
i actes culturáis en commemoració del 
segon centenari del mesurament del 
meridià Dunkerque-Barcelona, anà a 
carree del Centre Excursionista de 
Catalunya, Club Alpí Català. 

Comissió organitzadora: Kildo Car-
reté (Secció de Muntanya i CADE), 
Narcís Rucabado (Secció de Geografía 
i Ciències Naturals); Francesc Olivé 

El mas d'en Roda, punt de parada en el 
decurs de F exeursio al tossal d'en 
Canader, del massis del Port. 
Foto: Anna Borbonet. 
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CICLE DEL MERIDIÀ 

Alpeu del vértex geodésic del Puigsacalm 
es col loca una placa en homenatge ais 
eientífics que col laboraren en el 
mesurament del meridiá. 
Foto: Francesc Olivé. 

(Secció de Ciències i Arts), Eduard Es
trada (Secció de Fotografía) i Francesc 
Beato. 

Collaboradors: Armand Ballart. 
Josep Belza, Anna Borbonet, Joan 
Duran. Jordi Fontarnau, Lluís Gon
zález, Félix Olivé, Joan Ribera, Mont
serrat Segura i Jordi Sola. 

Del Grup Pirinenc Excursionista 
Nord-Català: Jaume Gozé, Didier 
Payré, Antoni Glory, Empar Noguer i 
Ala Taurinyà. 

Del Centre Excursionista Jonc/ue-
renc: Joan Budó. Del Centre Excur
sionista d'Olot: Joaquim Agustí. Del 
Centre Excursionista de Badalona: 
Lluís Pujol. De la Secció Excursionista 
del Centre de Lectura, Reus: Rafael 
Ferré i Rosa Magrané. Del Centre Ex
cursionista de Xerta: Ferran Avinyó. 
Del Centre Excursionista de Castello: 
Gregori Dolz. Del Club de Muntanya 
de Castellò: Rafael Mir. Del Centre 
Excursionista de Valencia: Caries Fer-

Segon centenari del mesurament del meridie Dunkerque-Barcelona 

Assistents a les excursions: 

Montanha de Taug (les Corberes) 69 
Puig de F Estella (massís del Canigó) 75 
Puig de Calmelles (serra de l 'Albera) 151 
Puig Rodó (Moianés) 93 
La Miranda de Llaberia 130 
Vallvidrera (serra de Collserola) 98 
Tossal d'en Canader (Ports de Beseit) 155 
Turó d'en Galceran o d'en Míites 200 
L' Espina (Ports de Beseit) 130 
Puigsacalm 224 
Puig de Bartolo (désert de les Palmes) 92 

Serra d'Espada 107 
Mola de s'Esclop i el Galatzó (serra de Tramuntana) 103 

Total 1.627 

Assistents ais actes culturáis: 
Visites 407 
Exposicions (visitants) 2.166 
Concurs fotografíe (participants) 9 

Total 2.582 

ris i Alex Piquer. Del Grup Excursio
nista de Mallorca: Gaspar Valero. 

Institucions i entitats que hi donaren 
suport o hi col laboraren: 

Regidoría de Promoció i Relacions 
Civiques de l'Ajuntament de Barcelona. 
Institut Cartografie de Catalunya (De-
partament de Política Territorial i 
Obres Publiques de la Generalität de 
Catalunya). Federació d'Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya. Societat 
Catalana de Geografía (Institut d'Estu-
dis Catalans). Ajuntament de Castellò 
de la Plana. Ajuntament d'Estagell. 
Ajuntament d'Alella. Ajuntament de 
Premia de Dalt. Planetari de Castellò 
de la Plana. Societat d 'Amics de la 
serra d'Espada. Associació Cultural 
Revista Alella. Museu Militar de Mont-
juïe, Barcelona. Museu Maritim de 
Barcelona. Reial Academia de Cièn
cies i Arts de Barcelona. Observatori 
Fabra. Collegi Calassanç. Escola Pia. 
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CICLE DEL MERI DIA 

El mesurament 
del meridie 

i la memòria col lectiva 

Francese Olivé i Guilera 
Memore de la comissió coordinadora del cicle commemoratili 

A les acaballes del segle xvin tingué 
Hoc el mesurament d'un are de meridie 
a través de Franca i de Catalunya, des 
de Dunkerque fins a Barcelona, que 
fou prolongat a continuació, dins la 
primera década del segle xix, pel País 
Valencia i les Ules. El treball de camp 
començà el 25 de juny de 1792, quan 
Pierre Méchain, l 'astrònom francés 
que s'encarregà dels mesuraments per 
les muntanyes de Catalunya, sorti de 
Paris per començar eis treballs al nos
tre país. Les operacions de camp es 
clogueren definitivament, després de 
diverses vicissituds, al cap de setze 
anys, el 27 de maig de 1808, a la serra 
de Tramuntana de Mallorca. 

S'han complert, per tant, dos-cents 
anys de l'inici d'aquesta important em
presa científica, per la quai el nostre 
país és conegut dins el món de la cien
cia, associant eis noms de Dunkerque i 
de Barcelona a la gran operació 
geodésica en qué es calcula la dimen-
sió de la terra, i es dona carta de naixe-
ment al sistema métric decimal. 

L'aventura dels astrònoms per les 
nostres muntanyes causa des del seu 
inici interés i curiositat. El barò de 
Maldà se'n féu ressò en Fanotació del 
9 d'agost de 1792 al dietari del seu Ca-
laix de Sastre, en qué comenta la fabri-

Cadena de triangles geodesies 
per a mesurar el meridia, al llarg 
dels Pai'sos Catalans. 

cacio de tendes de campanya «per 
posarse en las montañas per la obser
vado dels Astros, y per la farmacia de 

tantas topográficas...». Aquesta és la 
primera referencia escrita que trobem 
al nostre país sobre els treballs 
geodesics que fcren els astrònoms 
francesos, amb collaboració de mili-
tars espanyols, per mesurar el meridià. 
En aquesta nota es fa evident el 
desconeixement que en tenia i també el 
recel per la situació revolucionaria del 
país veí: «... també corra una noticia, 
no sé si certa, que per Real Ordre se 
pòsian Vanda ras de avís en las fortale-
sas y torres, ó Atalayas, desde Madrid 
a Barcelona, y en seguida en tota la 
Costa de mar en certa distancia fins a 
la frontera y també en la Montanya de 
Montserrat, y si en las nits fochs, per 
prompte avís de lo que ocórria en la 
Fransa, y tenint la España neutralitat 
ab Fransa, se ignora lo fi de semblant 
providencia». 

La ignorancia del barò de Maldà no 
és res si la comparem amb les si-
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Fra Agii s tí Can e lie s i Carre res 
(Alpens 1765-Alella 1818), retrata Voli, 
74x58 cm. Autor: Segimon Ribo, 1881. 
Galería d'excursionistes catalans 
illustres del Centre Excursionista de 
Catalunya. Foto: Francese Olivé. 

tuacions de rebuig i d'histerisme que 
provocaren els treballs geodésics en al-
guns indrets de Franca, on els pagesos 
no comprenien les activitats d'aquells 
homes, sospitosos d'antirevolucionaris, 
que coMocaven senyals misteriosos 
dalt deis campanars i els turons. que 
arribaren a creure responsables de pro
vocar tempestats i inundacions. 

Una segona anotació del Calaix de 
Sastre, del 29 de novembre de 1792, 
encara que va acompanyada d'algunes 
inexactituds, ja dona una versió mes 
ajustada deis treballs: «Se veyan llums 
dalt la muralla de Monjuich, correspo-
nents estas llumanetas en lo Palacio 
del General, Fortalesa de Mongat, al
turas del Monseny, i deniés de la Costa 
de Mar...», de les quals «... si bé que lo 
i no fin se ignora, se ha dit si los In
geniéis, y algún de marina, ab Instru
ments matemátichs y de Astronomía, 
volian examinar la altura del meridi
ano, per fixar-lo just...» 

El Diario de Barcelona es féu ressó 
de les observacions astronómiques que 
realitzá Méchain «Miembro de la Aca
demia de las Ciencias de París, 
Comisionado para la medida del Arco 

de Meridiano entre Barcelona y Dunker
que» des del castell de Montjuïc, en una 
crònica que publica el 17 de gener de 
1793, redactada probablement pel Dr. 
Francese Salva i Campillo, que hi en-
viava cada dia les «Afecciones Me
teorológicas» que recollia des del ter
rât de casa seva, al carrer de Petritxol. 

La temuda guerra amb Franca es-
clatà aquell mateix any, però, malgrat 
tot, Méchain i els militais que Pacom-
panyaven foren autoritzats a continuar 
les seves observacions geodésiques en 
plena zona de guerra. La seva activitat 
científica meresqué una atenciò. que 
sembla que ha quedat una mica obli-
dada de la gent actual. Les dues ano-
tacions del Calaix de Sastre que he ci
tât abans, i que podeu consultar en la 
còpia que se'n conserva a FArxiu 
Historie, de Barcelona, han estât eli-
in i nades en la selecció de textos del 
Calaix de Sastre que ha publicat dar-
rerament en diversos volums una pres
tigiosa editorial barcelonina, i ens hau-
rien passât per alt si no fos per la trans-
cripció que en féu Moreu-Rey en el 
seu documentât 1 libre El naixement del 
metre. 

El llibre de Moreu-Rey, publicat F any 
1956. despertà en el seu moment la 
memòria col lectiva i és encara punt de 
referencia obligada sobre aquest tema 
per la documentació que aporta, tot i la 
brevetât del seu text, pel quai ens desco-
bri la personalitat deis illustrats que 
s'agrupaven a F Academia de Ciéncies 
de Barcelona i que col-laboraren amb 

els científics francesos i els feren 
costat. Noves investigacions han fet 
ressaltar encara mes Fimportant paper 
deis erudits locáis, com Faltafullenc 
Antoni de Martí, o el noble castelloní 
Faust Valles, barò de la Pobla Tornesa, 
que se'ns ha revelat com un collabora-
dor directe de Méchain. 

Per la gent que hi collabora i per 
haver tingut com a escenari les nostres 
muntanyes, podem considerar la me
sura mètrica com a cosa nostra, encara 
que ens vagi venir de la mà deis cien
tífics francesos i fos regida pel meridià 
de París. Aquesta és la tesi que ja pro
posava el matemàtic i cosmògraf fra 
Agustí Canelles Fany 1803 en una 
comunicaciò que llegí a F Academia de 
Ciéncies de Barcelona: «¿No tenemos 
el mayor derecho para mirarla como 
propia atendido nuestro singular in
flujo en la grande obra de su inven
ción? Nuestro Soberano, no ha fran
queado todos los medios para fijar la 
longitud del arco desde Campredon a 
Barcelona? Nuestros matemáticos, no 
se esmeraron en tan digna tarea, du
rante las operaciones en Cataluña.'" 
Canelles escrigué això abans d'entrar. 

Monument al meridià, a la plaça de les 
Glories Catalanes de Barcelona, obra 
dels escultors parisencs François Scali i 
Alain Domingo. Inaugurât F any 1992. 
Foto: Josep M. Griera. 
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Merlet de la torre del guaita del castell de 
Montjuïc, amb Unies i lletres gravades de 
la rosa dels vents, possiblement de Vèpoca 
del mesurament del meridie. Foto: 
Francese Olive. 

eli mateix, a formar part de la comissió 
per a la prolongació de Tare de meridià, 
amb la quai recorregué durant un any 
les muntanyes tarragonines i les del 
Maestrat. 

Malgrat la fobia antifrancesa que es 
fomenta després de la guerra del 
Fiancés, durant tot el segle xix es 
mantingué ben viu al nostre pais el re
cord del mesurament del meridià, i molts 
llibres i publicacions se'n feren ressò. Es 
ben significatiu que Cerdà imposés da-
munt la quadricula de FEixample de 
Barcelona, Favinguda Meridiana i la del 
Parallel, que segueixen Forientació as
tronòmica i que portaren aquests noms 
des del mateix moment en què foren 
traçades. Un monument al meridià, do
natiti d'un banc francès, que repro-
dueix la silueta de les muntanyes al 
Ilarg de l'are de meridià, fou installât 
l'any 1992 a la plaça de les Glòries 
Catalanes, damunt l'eix de Favinguda de 
la Meridiana, de nom tan evocador, i 
ajudarà a mantenir el record d'aquesta 
efemèride. 

Però el punt de Barcelona més vin-
culat al mesurament del meridià és, 
sens dubte, la torre del guaita, de 
Montjuïc. Moites de les guies de la ciu-
tat de Barcelona publicades durant el 
segle xix, quan parlen del castell de 
Montjuïc fan referència al fet concret 
que el pal de senyals maritims de la 
torre del guaita servi de punt de mira 
en les observacions per al mesurament 
del meridià, un detail que sembla que 
desconeixen molts historiadors mo
dems, tot i que està clarament especifi-
cat en la memòria oficial, redactada 
per Delambre, que pot ser consultada a 
la biblioteca de la Universität de Bar
celona. 

El guaita de Montjuïc fou una insti-
tució civil anterior al mateix castell, 
que, al marge de la funció bèl l ica de 
l'edifici, observava eis vaixells i en 
donava avfs a la ciutat mitjançant se
nyals o banderetes que penjaven al pai 

del capdamunt de la torre. El guaita 
continua encara dalt la torre, però ara 
l'arribada dels vaixells és comunicada 
per telèfon o per ràdio. L'historie pal, 
perduda la seva missió de senyalit-
zador òptic i malmès pel temps, fou 
serrat fa una vintena d'anys, i se'n con
serva només l'extrem inferior, dins la 
cabina del guaita. 

Dalt la torre hi ha encara un altre re
cord historie que potser té alguna re-
lació amb els mesuraments, sòn di-
verses linies gravades damunt els mer-
lets i el sòl de la torre, aixi coni al-
gunes lletres que marquen orientacions 
de la rosa deis vents, que per la dificul
ta! de lectura alguna vegada han estat 
interpretades erròniament amb altres 
significats. 

Per iniciativa del Centre Excursio
nista de Catalunya i dins el cicle del 
meridià, l'Ajuntament de Barcelona 
col-loca el 23 d'octubre de 1993, una 
placa commemorativa a la torre del 
guaita del castell de Montjuíc. Estem 
fent gestions perqué es torni a instai lar 
Fhistorie pal del semàfor marítim, i 
que s'inclogui alguna referencia sobre 
això al museu del castell. 

La nostra commemoraciò social 
d'aquest segon centenari coin a excur-
sionistes, que hem estat célébrant d 'oc
tubre de 1993 a maig de 1994 amb 
visites culturáis i excursions, queda 
plenament justificada només observant 
el croquis de la cadena de triangles, 
amb els més de trenta vértexs 
geodèsics que foren establerts a les 
muntanyes dels Països Catalans per a 
fer el mesurament del meridià, alguns 
dels quais hem visitât durant el nostre 
cicle commemoratiu. El mesurament 
fou una empresa científica que tingué 
les muntanyes com a escenari princi
pal, i no hauria estat possible dur-la en-
davant si els seus protagonistes no 
s'haguessin identificat amb aquest 
medi. 

Els membres de les dues asso-
ciacions excursionistes precursores del 
nostre Centre, coneixien perfectament 
tot el procès dels mesuraments per les 
nostres muntanyes i un repàs dels an-
tics butlletins ens en donaría moites 
referéncies. He escollit com a exemple 
un fragment de F acta redactada per 
Miquel Utrillo, de Fexcursiò a Sant 
Jeroni, de Montserrat, que es realitzà 
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Obelise de pedra calcarla, a Salses 
(Rossella). Terme boreal de la base 
amidada per Delarnbre Vany 1798, a la 
car re fera de Perpinyà a Salses. Foto: 
Narcis Rucabado. 

els dies 7, 8 i 9 de desembre de 1879, 
per a collocar-hi un termómetre de 
máxima i mínima, que fou publicada 
en el butlletí de l 'Associació d'Excur-
sions Catalana: 

«Tot contemplant ab admirada 
aquell me ra vellos espectade, no 
poguérem menos de recordar qa'en 
aquell alt mirador, se verificó la 
medido d'alguns ánguls pera determi
nar la distancia de Dunkerque á Bar
celona, que debía servir pera buscar lo 
valor del metro. Comensá tal empresa, 
per encárrech del gobem francés, 
primer Mechain, y elesprés Biot y 
Arago, que la continuaren fins á For-
mentera; serviren de punís de mira 
desde l 'Montserrat, (la) Mordía, Mon-

tagut. Pinos, Rodó y Cast eli de Matas, 
que á llar torn se comunicávan ab ai-
tras y enllasávan aixís en científich mis, 
á dúas comarcas germanas, que á las 
horas, per efecte de las humanas am
bitions, estovan en sangrenta guerra». 

L'Associació Catalanista d'Excur
sions Científiques, fent honor al seu 
nom. anà encara mes enllà en la 
valoració excursionista d'aquesta 
efemèride científica, i el 26 de novem
bre de 1881, coincidint amb el cinque 
aniversari de la fundado de l'Asso-
ciació, colloca a la seva incipient 
galería d'excursionistes catalans i l lus-
tres un retrat a l'oli, pintat per Segimon 
Ribo, del científic fra Agustí Canelles i 
Carreres (Alpens 1765-Alella 1818). 

Entre els mèrits d'aquest personatge, 
que fou qualificai com «un deis mes 
lamosos catalans del principi d'aquest 
sigle», el seu biògraf, Josep Ricart i 
Giralt, destacava que el govern «lo 
comissioná per ser company del gran 
Mechain, en las dificilísimas ope ra
tions geodésicas encaminadas á deter
minar la verdadera figura de la 
Terra», i que per això passa un any 
«en company ía deis sabis franee sos, en 
las cimas de las mes altas muntanyas 
de Catalunya y Valencia...» 

Com a record físic del mesurament 
del meridià, han quedat dalt les mun-
tanyes els pilons deis vèrtexs geodèsics, 
que s'han anat rénovant en els mateixos 
punts on foren establerts ara fa prop de 
dos-cents anys. Alguns d'aquests vèr
texs teñen encara un prestigi especial, 
mantingut al llarg d'aquests dos segles, 
com FEnsenha, o Tor deis Geografs, a 
la Montanha de Taug, de les Corberes, 
el turó deis Enginyers, o del Telègraf, 
que és el turó d'en Mates, sobre la Con-
reria, la Torreta i la Tenda, al Mont-
sià, o les ruines de la cabana construida 
pels astrònoms al costat del vértex del 
Montgó, entre Dénia i Xàbia. 

També es conserven les restes de la 
cabana de Francese Aragó, a la mola 
de s'Esclop, a Mallorca, esdevinguda 
célebre per la referencia que en féu el 
mateix Aragó en l'autobiografia que va 
escriure amb el títol de Histoire de ma 
jeunesse, molt coneguda per la traduc-
ció que en va fer Alfons Maseras Fany 
1937, en la qual explica el seu atzarós 
retorn a Franca, i on també conta nom
brases anecdotes de la seva estada a 
Cullerà, al tossal d'en Canader i al dé
sert de les Palmes. En aquest darrer 
lloc es conserva encara la capella de 
Sant Miquel, que els serví d'aixopluc 
al puig de Bartolo, ara ofegat pels 
repetidors de la televisió, encara que 
Fanomenada principal d'aquest cim i 
de la serra d'Espada és per haver estât 
els últims llocs on estigué Fastrònom 
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ALELLA A 

Alpens 1765 - Mella 1818 

EN EL II CENTENARI DEL 
MESURAMENT DEL MERIDIA DE 

DUNKERQUE - BARCELONA 

27 DE FEBRER DE 1994 

Pierre Méchain, i que hagué d'aban
donar, maiali de paludisme, per a anar 
a refugiar-se a Castellò, on morí. 
Aquest trist esdeveniment, que causa 
una gran emoció en aquella ciutat, ha 
quedat perpétuât en un piafó de 
ceràmica que l'ajuntament col loca a la 
façana del palau del barò de la Pobla 
Tornesa, que fou inaugurât coincidint 
amb la nostra visita en aquella ciutat, 
juntament amb la retolació de tres car-
rers, situais a Tentoni del magnifie 
planetari de la ciutat, dedicáis a Pierre 
Méchain, Faust Vallès i Francese 
Aragó. 

En cap deis vèrtexs no s'han conser
vât inscripeions origináis, únicament 
cal destacar les deis obelises de pedra 
calcaría que hi ha a la carretera de Per-
pinyà a Salses, marcant els dos ex-
trems de la base, que foren construits 
Tany 1891 quan la base fou amidada 
de nou i porten una inscripció recor-
dant T anterior amidament fet per De-
lambre Tany 1799, encara que, segons 
la memoria del mesurament, en realitat 
tingué Hoc Tany 1798. 

Coni a record permanetti del segon 
centenari del mesurament del meridie), 
es col loca una placa altimétrica 
al costai de la porta d'entrada del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
Foto: Narcís Rucabado. 

Amb motiu del cicle del segon cen
tenari del mesurament del meridie, ha 
estât col-locada també una placa com
memorativa al cim del Puigsacalm, 
oferta per la Federació d'Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya; una altra, 
dedicada a fra Agustí Canelles, al cim 
del turó d'en Mates, oferta per TAjun-
tament d'Alella, per iniciativa de la re
vista Alella; i dues plaques altimétri-
ques al nostre local social, una al 
vestíbul interior, i l'altra al costai de la 
porta, al carrer del Paradis, que fa 
referencia al mont Tàber. 

També tenim noticia que han estât 
installades inscripeions commemora-
tives al santuari de la Mare de Déu del 
Mont, a Alpens, poblé on nasqué fra 
Agustí Canelles, i al port de Tarragona. 

Placa col locada al turó d'en Galceran 
(la Conreria), en homenatge a fra Agustí 
Canelles, oferta per PAjuntament 
d'Alella, per iniciativa de la revista Alella. 
Foto: Josep M. Griera. 

Esperem que tots aquests recorda-
toris ajudaran a mantenir la memoria 
col-lectiva d'aquesta efeméride cien
tífica que el nostre Centre ha celebrat. 
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El Montsià 

Quan l'Ebre inicia el seu darrer re-
con-egut per la gran plana alluvial que 
forma el seu delta, a la dreta deixa una 
serra, que, paral-lela a la costa, és un 
deis mes bells miradors, el Montsiä. 

El Montsiä era fins no fa gaires anys 
una de les serres oblidades; encara ara 
per a molts excursionistes resulta allu-
nyada i esta pendent en els seus projec-
tes de visitar-la. Pero aixo a poc a poc 
va canviant; el travessa el camí de gran 
recorregut GR 92, i les entitats excur
sionistes de les poblacions del seu en-
torn han marcat alguns camins que fa
ciliten la seva coneixenc^. 

EL MESURAMENT DEL 
MERIDIÀ I LA SERRA 
DEL MONTSIÀ 

Aquesta serra, per la seva posició 
estratégica arran de mar, tingué un pro-
tagonisme quan es varen fer els treballs 
geodésics per al mesurament del men
dia de París: en el seu cim se situa un 
deis vértexs de la llarga cadena que 
unia Dunkerque amb Tilla de Ma
llorca. El vértex del Montsià era un 
deis importants: hi coincidien cinc trian-

Francesc Beato i Vicens 

gles, que tenien com a vèrtexs Termita 
de Sant Joan, prop de Tamarit de Mar; 
la Miranda de Llaberia; TEspina i el 
tossal d'en Canader, al Port; la mola 
d'Ares; i el puig de Bartolo, al desert 
de les Palmes. Al principi de setembre 
de 1803, Pierre Méchain i el seu 
ajudant Envilé, pugen per primer cop 
al Montsià, per establir-hi un vèrtex i 
calcular Tangle entre el turò de Ter
mita de Sant Joan, sobre Tamarit de 
Mar i la Miranda de Llaberia, i un altre 
dels seus collaboradors, Tenginyer na-
val Dezauché, s'hi queda fins al prin
cipi d'octubre. 

Méchain va emmalaltir de febres 
tercanes, i quan estava al puig de Bar
tolo, al desert de les Palmes, hagué de 

ser traslladat a Castellô de la Plana, on 
mon el 30 de setembre de 1804. 

Dos anys mes tard, prosseguiren els 
seus treballs Jean-Baptiste Biot i 
Francesc Aragô. Aquest ûltim, junt 
amb el seu collaborador Josep Chaix, 
nascut a Xàtiva, pujà un altre cop el 
Montsià, per acabar els calculs iniciats 
per Méchain; Chaix s'hi va estar dos 
mesos, del juliol al setembre de 1807. 

En la memôria del mesurament, 
escrita per Biot i Aragô, que fou publi-
cada el 1821, en parlar del vèrtex del 
Montsià, entre altres coses diu: «El 
Montsià esta situât a l'oest de la vila de 
Sant Caries, que també anomenen la 
Ràpita; el pic d'aquesta muntanya, da-
munt del quai s'establf primerament 
Méchain, porta el nom de Vall-
llôbrega, perô com que des d'aquest 
punt no pogué mai observar els llums 
de Sant Joan, decidf traslladar l'estaciô 
a un pic bastant mes élevât, que ell 
désigna sempre amb el nom de Mola-
cima; nosaltres hem canviat aquesta 
denominacio, perquè tenim la seguretat 
que la part de la muntanya on estava 
establerta l'estaciô, és anomenada per 
la gent del pats el Tossal del «Pere» 
Pasqual, i el pic anomenat Mola-cima 
és mes al sud, i és bastant mes agut.» 

«El Montsià és cultivât fins a poca 
distància del cim, almenys pel vessant 
occidental; per tant, és unicament per 
aquest costat. i venint d'Ulldecona, 
que s'hi pot pujar fàcilment.» 

Alguns topônims encara recorden el 
pas d'aquells cientffics; un dels cims 

Des de la Foradada, eis espadáis del 
vessant que mira a mar constitueixen una 
veritable muralla. Foto: Francesc Olivé. • •-
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Des del santuari de la Pietat 
d'Ulldecona, la serra del Montsià. 
Foto: Anna Borbonet. 

de la carena es coneix com la Tenda, i 
mes concret és el de «Tienda de los 
Franceses», que alguns mapes sitúen 
en Factual vértex de Mata-redona. 
Aquells homes, per tal de poder ser lo-
calitzats des deis altres vértexs, situ
aren dalt de les muntanyes unes tendes 
blanques, de forma cónica, que durant 
la nit i l luminaven; aixó en aquells 
temps crea expectació entre la població 
de la rodalia. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El relleu 

El Montsiá presenta una orografía 
ben senzilla, el constitueix una carena 
principal orientada de NNE a SSE, té 
una longitud d'uns vint quilómetres i 
una ampiada que no arriba a cinc, d'on 
es desprenen curts estreps, sobretot cap 
al vessant que cau a la Foia o la plana 
d'Ulldecona-Freginals; la que mira a 
mar de cara a Sant Caries de la Rápita i 
les Cases d' Alcanar és molt mes dreta i 
forma grans espadats. 

Malgrat la seva modesta altitud (ar
riba a 764 metres a la Torreta) 1, des de 
les planes circumdants ofereix un as
peóte abrupte; les se ves parets cal-
caries formen una muralla, sobretot 
vistes des del vessant de mar. 

Curts barrancs baixen d'aquesta 
carena, directament cap a mar o cap a 
la Foia d'Ulldecona. 

Situats a Amposta, ran de l 'Ebre, el 
primer turó que es veu és el Montsia-
nell; es pot dir que és una avanzada del 
Montsiá. El Montsianell, amb els seus 
292 metres d'altitud, és el millor baleó 
sobre Amposta. 

A partir d'aquest turó la serra 
comenca a pujar fins a superar els sis-
cents metres en el vértex de Mata-re
dona. Aquí es forma una zona plañera, 
un altiplá, on hi ha les ruines del mas 
de Mata-redona. 

A la part alta de la muntanya hi ha 
algunes masies de fa anys abando-
nades: Mata-redona, el mas de Comú, 

mas de Rossalea... Anys enrere els 
conreus, pel vessant que mira a Ullde-
cona i Freginals, quasi arribaven a la 
carena, com esmenten les memóries de 
Biot i Aragó. 

A partir de Y altiplá de Mata-redona, 
puja fins al que es pot considerar la 
carena, on trobem la Foradada. 

Situats a la Foradada, a 686 m, la 
carena de roca calcaría i trencada per 
alguns collets, es mante a mes de s e l 
cents metres fins ais Moletons. ja pas-
sada la Mola-cima. Al llarg de la carena, 
a partir de la Foradada i vers el sud. 
trobem la Trencada (729 m), el collet 
de la Font del Pi, la Tenda (734 m), la 
cova del Gali, el coli de la Font del 
Teix, la Torreta (764 m), cim culmi-
nant del Montsiá, la Mola-cima (754 
metres), els Moletons (669 m), la roca 
Roja (564 m), d'on es desprén l'estrep 
que forma la serra de Sant Jaume. que 
cau sobre les Cases d'Alcanar, i mes al 
sud el de la Serreta, on se situa la vila 
d'Alcanar. Els darrers contraforts del 
Montsiá abans de catire definitivament 
sobre les ribes del riu de la Sénia son 
la Cogulla (406 m). vértex geodesie, la 
mola del Remei, sobre el popular san
tuari de la Mare de Déu, i la serra de 
l 'Avene. 

La vegetado 

Segons explica el canonge Josep 
Matamoros, en el seu 1 libre Historia de 

mi pueblo. Aleonar: Monografías de 

sus hechos y monumentos más nota

bles. Alcanarenses ilustres. Su acción 

social, política y religiosa a troves de 

los siglos, publicat l'any 1922, el 
Montsiá anys enrere era cobert de 
bosc, hi creixia el pi, el teix, l'alzina, el 
roure, el ginebre, l'arboc i altres 
especies, i el porc senglar hi era fre-
qüent. 

Pero aixó de fa molts anys no és 
així. Els cultius, les pastures i sobretot 
els incendis han fet desaparéixer el 
bosc, tan sois en algunes fondalades 
trobem el pi i Falzina, la resta és una 
máquia de garric, margalló, espar-
reguera, romaní i bruc. En indrets molt 
puntuáis podem trobar Foma, Faino 
blanc i el castanyer. 

Meteorología popular 

Segons expliquen els habitants deis 
pobles de Fentorn, els núvols quan es 

1. La Torreta (coordenades UTM X 
291.170,922 Y 4.498.998,55. Altitud sobre 
el nivelI del mar 764,0). En algunes publi-
cacions, del cim mes alt del Montsiá, en di-
uen la Tenda. Hi he posat la Torreta perqué 
la gent deis pobles de la rodaba que m'han 
informal diuen aquest nom, potser influíts 
pel gros piló que aguanta el vértex geodesie 
que s'alia en el cim. La Tenda és un altre 
cim de la carena, situat més al nord, de 734 
metres d'altitud. Entre la Torreta i la 
Tenda, seguint la carena vers el nord, 
trobem el coli de la Font del Teix i la cova 
del Gali. 
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La font de Burgar, a la capcalera del 
barranc de Sólito, una de les mes 
abundoses i populars de la serra. 
Foto: Anna Borbonet. 

posen sobre el Montsiá, no tardará a 
ploure. La dita popular diu: «Quan 
Montsiá ta capell, guarda't d'ell», o 
també «Si Montsiá ta capell, pica 
espart i fes cordel 1». 

L'ITINERARI: 
DEL MAS DE MIRALLES 
A LES VENTALLES 

Per a teñir una visió general del 
Montsiá i conéixer alguns deis seus in-
drets mes característics, us proposo 
una caminada que té el seu inici en el 
mas de Miralles, casa del terme d 'Am-
posta, situada ais peus de la serra, prop 
del Montsianell, pujar cap ais plans de 
la Galla, la font de Burgar, la masia de 
Mata-redona, la Foradada, seguir la 
carena fins a la Torreta, baixar al mas 
de Comú i pel barranc de FAstor, on hi 
ha el refugi del Centre Excursionista 
d'Ulldecona, per a acabar al petit poblé 
de les Ventalles. 

Per a anar al Hoc d*inici d'aquesta 
excursió, el mas de Miralles, sortint 
d 'Amposta cal seguir la carretera en 
direcció a Sant Caries de la Rápita, tres 
quilòmetres (fita quilòmetrica 169. N-
340), on a mà dreta hi ha els indicadors 
de mas Miralles -carni Lligallo For-
xeron. Cal prendre aquest carni en-
quitranat, a Fesquerra -només entrar, 
hi ha les granges d 'Alonso- , i seguir-lo 
un quilòmetre i vuit-cents metres, fins 
a una fábrica de congelats. Aquí 
contenga la nostra caminada (80 m). 

Davant de la fabrica i abans de 
travessar el barranc de Coli Llarg, el 
carni es bifurca; cal agafar la pista en-
quitranada de Fesquerra, en direcció 
sud-oest, que segueix amunt Fesmentat 
barranc entre camps de garrofers i oli-
veres. Al cap de vuit minuts trobem un 
indicador a Fesquerra del GR 92, on 
consten les hores de carni fins a Mata-
redona (1 h) i Ulldecona (4 h); cal 
deixar la pista i seguir aquest carni, que 
no deixarem fins a la Foradada, ja a la 
carena del Montsiá. Seguint la pista, a 
uns tres minuts hi ha una font. 

El carni comença a pujar entre ma-
tolls i argelagues, ben marcai; a Fes
querra hi ha unes antigües feixes de 
conreu amb oliveres i garrofers, i en 
quinze minuts ens situa en un collet. El 
corriol segueix la mateixa direcció 
(sud-oest), però a partir d'aqui la pu
jada no és tan torta, a Fesquerra tenim 
el barranc deis Corbs, el corral de Tau-
ladors, i al tons el delta de l'Ebre. 

Passem pel costat de les ruines d'un 
maset, i no tardarem a ser ais plans de 
la Galla; tenim davant nostre, vers el 
sud, quatre turons ben característics: 
són els Quatre Mollons. 

Els plans de la Galla (400 m) 

Els plans de la Galla, com diu el 
nom, és una zona planera, on hi ha 
unes quatre o cinc construccions en-
runades. El carni passa pel costat 
d'unes grans alzines i un pi gros, des 
d'on es descobreix un panorama força 

interessant. Cap al nord veiem Am-
posta i Tortosa amb el Montsianell. 
més a ponent el massis del Port, cap a 
llevant el delta, i al sud la carena del 
Montsiá amb la Foradada. 

El carni passa pel costat d'una bassa 
(en algunes èpoques de l'any hi pastura 
un ramat de braus) i can via de direcció 
cap a ponent; ara el corriol que seguim 
és planer i de baixada fins al Hit del 
barranc de Solito. Prop de la bassa 
s'inicia un altre carni, que no hem 
d'agafar, el qual baixa també fins al 
barranc, però en direcció sud. Tot de 
baixada tindrem a la nostra dreta el 
cingle de la Lloma de Burgar, i a 
Fesquerra, al fons, descobrirem les 
cases de Sant Caries de la Rapita. 

La capgalera del barranc de Solito 
és un frondós bosc d'alzines, un dels 
millors de tot el Montsiá, on raja la 
popular font de Burgar. 

Poe abans de creuar el barranc tro-
barem a mà esquerra el sender que 
puja de Sant Caries de la Rapita, inar
cai amb senyals blancs i groes (PR C-
83). Aquí en una roca, amb pintura 
vermella, hi ha un veli indicador (ais 
plans de la Galla), amb les iniciáis C.S. 
Sembla que volen dir «Caminant soli
tari»; ho vull fer constar perqué aquest 
anònim excursionista, amb les seves 
marques, anys enrere em va guiar quan 
per aqüestes muntanyes no trobaves 
quasi ningú. 

A partir de l'encreuament amb el 
corriol que puja de Sant Caries de la 
Rapita, no tardarem a arribar al fons 
del barranc, que seguirem amunt per a 
trobar a l'altre costat la font de Burgar. 

Font de Burgar (400 m) 

La font de Burgar està situada en un 
dels indrets privilegiats del Montsià, 
un replà a l 'ombra de grosses alzines. 
La font raja ran de terra, on hi ha deu 
piletes que es comuniquen entre si per 
a aprofitar l'aigua per al bestiar; és un 
Hoc de parada obligada. 
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El mas de Mata-redona, Vany 1971, 
ja abandonat. Foto: Carni! José. 

A la font de Burgar hi ha dos 
camins, un en direcció sud-est, direc-
tament a la Foradada, passant per la 
Moleta del Pia, marcat amb senyals 
grocs i blancs (PR C-83). I F altre, el 
que hem de seguir, en direcció a po-
nent. marcat amb vermeil i blanc (GR 
92), segueix el barrane de Solito. 

A pocs metres de sortir de la font 
deixarem un camf a la dreta, per a 
seguir el barrane quasi pel seu mateix 
Hit. No tardarem a trobar un altre tor
rent que baixa per la dreta. Aquf el cor-
riol comença a pujar i amb diverses 
llaçades ens situa en el planell on hi ha 
la masia de Mata-redona. Poe abans 
d'arribar-hi deixem un carni a 
Fesquerra; el nostre, de pia, ens porta 
fins a les ruines de la casa. 

Mata-redona (550 m) 

Mata-redona, un altre dels indrets 
caracteristics del Montsià. El mas és 
una ruina total, no hi queda ni un teu-
lat, i això que fa uns deu anys, ja aban-
donada, presentava un aspecte encara 
aprofitable. Per la seva situació, en el 
centre d'un altiplà, és realment bonic. 

Des del mas, cap al nord, tenim el 
vertex de Mata-redona, que en alguns 
mapes consta com a «Tienda de los 

Franceses», record dels amidaments 
del meridià; mes proper, a uns tres-
cents mètres a ponent, hi ha una cu-
riosa formacio geolôgica en forma de 
grans blocs de roca que formen un cer
cle de 120 mètres de diamètre. Mirant 
cap a migdia, la carena del Montsià 
amb la Foradada a primer terme. 

Des d'aquf es pot anar al poble de 
Freginals, per un sender que s'inicia al 
costat del pou de la casa i pren la di-
recciô nord-oest, passant per la collada 
que hi ha entre la mola de Mata-redona 
i el vèrtex, i baixa pel vessant ponentf 
de la serra. 

Deixem el mas de Mata-redona per 
un cami planer, en direcciô sud, que 
travessa pel antics camps de conreu; 

davant nostre veurem la carena del 
Montsiá. El corriol emprén la pujada. 
A 1'esquerra tenim la Moleta del Pía i 
la fondalada per on s'escola el barranc 
de Mata-redona, i a la dreta el d'Astor. 
per on després haurem de baixar. A 
mitja pujada, a Fesquerra, trobarem un 
corriol que enllaca amb el que puja di-
rectament de la font de Burgar cap a la 
Foradada (PR C-83), que no cal agafar; 
nosaltres continuarem pel marcat amb 
senyals blancs i vermeils, que ens 
portará fins al collet de la Foradada. 
Aquí cal deixar el camí per a pren
dre ' n un a Fesquerra, en direcció a 
llevant, que en cinc minuts ens sitúa 
a la Foradada. 

La Foradada (686 m) 

La Foradada és un d'aquells llocs 
que sorprén el visitant, de sobte 
apareix el gran pont natural obert en la 
mateixa carena, d'on es pot gandir 
d'un paisatge sorprenent. Emmarcat 
pel gros esvoranc, de mes de deu me
tres d'ample, veurem la punta de la 
Banya, el port dels Alfacs, el delta de 
FEbre, els espadats que formen la 
carena del Montsiá i Sant Caries de la 
Rápita. La Foradada ens ofereix un 
dels millors punts visuals d'aquesta 

Des de la carena, el mas de Comú. 
Foto: Anna Borbonet. 
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La Foradada, dalt la carena del 
Montsià. Foto: Anna Borbonet. 

muntanya. Val la pena pujar sobre el 
pont perqué es descobreixen els dos 
vessants i ofereix una vista mes di
latada. Al nord, el cap de Salou, les 
serres de Cardó, Llaberia, el Montsant 
i les poblacions d'Amposta, Tortosa i 
Santa Barbara; cap a ponent, el massís 
del Port, en tota la seva llargada; a 
migdia, la serra del Tunnel 1, les moles 
de Xert i, en dies clars, les i lies Colum
bréis, i a llevant, el delta de FEbre, 
Sant Caries de la Rápita i, mes pro
pera, la característica moleta del Pa
llerei 

De la Foradada seguirem la carena, 
en direcció sud, fíns al cim culminant 
de la serra, la Torreta, on hi ha unes 
antenes. No hi ha carni, haurem de pas
sar per sobre de grans blocs de roca i 
matolls, a dreta i esquerra del fil 
carener, buscant el millor pas; no és 
difícil, però sí mes entretingut que 
seguir un corriol. 

En sortir de la Foradada, deixarem 
un corriol a F esquerra, que bai xa pel 
vessant de mar, i poc després un altre a 
la dreta. Seguint la carena, abans d' ar
ribar a la Torreta hi ha tres cims; la 
Trencada (729 m), la Tenda (734 m) i 
la cova del Gali (731 m), i dos collets, 
el de la Font del Pi, entre la Trencada i 
la Tenda, i el de la Font del Teix, entre 
la cova del Gali i la Torreta. Prop de la 
cova del Gali hi ha una moleta molt 
característica. Deis dos collets baixen 
cap al vessant ponenti uns camins molt 
precaris, que ens portarien al mas de 
Comú, visible des de la carena. El 
Montsià és una espléndida miranda, 
tant cap a llevant, amb el delta a vista 
d'ocell, com a ponent, amb la Foia 
d'Ulldecona-Freginals, les ve'ínes ser-
res Grossa i de Godali, i. tancant 
Fhoritzó, el massís del Port. 

La Torreta (764 m) 

A la Torreta, com ja he dit, hi ha ins-
tal lades unes antenes, això fa que 
aquest cim sigui localitzable de molt 
lluny. Al seu costat hi ha la grossa pi
lona del vértex geodesie. Sembla que 

fou aquí Fúltim Hoc on s'instai là 
Pierre Méchain per fer les seves obser-
vacions. que en les memories anomena 
tossal del «Pere» Pasqual. 

El panorama que es descobreix, so-
bretot vers el sud, és millor que des de 
la Foradada, amb Ulldecona a primer 
terme, la verna comarca del Baix Maes-
trat, la mola d'Ares, el Penyagolosa, i 
fins i tot el Bartolo i les agulles de 
Santa Águeda del desert de les Palmes. 
Mes propera, a la mateixa sena, la 
vei'na Mola-cima. 

Aquí, des del coli de la Mola-cima, 
hi puja un carni, és Faccés mes normal 

a la Torreta, pero nosaltres no el pren-
drem; ens cal retrocedir peí mateix lloc 
per on hem pujat fins al collet de la 
Font del Teix, que és el primer que tro-
barem. De baixada ja veurem el mas de 
Comú, que és on hem d'anar. En ar
ribar al collet de la Font del Teix, cal 
deixar la carena i, en direcció nord-
oest, baixar per un corriol molt perdut 
que ens portará fins ais plans on hi ha 
el mas de Comú. Aquí retrobarem el 
sender (GR 92) que va cap a Ullde
cona. En una roca hi ha pintat un indi
cador amb diferents horaris d'aquest 
sender. 
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La Tenda i la Torrefa a segon terme. 
Foto: Anna Borbonet. 

Mas de Comú (540 m) 

El mas de Cornu s'alça al mig d'un 
replà, esta abandonat, pero encara es 
mante la teulada. Sota mateix de la 
casa, hi raja una espléndida font, amb 
unes piletes per a abeurar el bestiar, un 
safareig i una bassa, a l 'ombra d'unes 
nogueres i uns cirerers. 

Nosaltres deixarem el mas de Cornu 
i seguirem el GR 92 cap al collet de la 
Foradada, en direcció nord-est. Tan 
sols sortir, deixarem a la dreta un cami 
molt malmès que puja a la font del Pi i 
a la carena. El sender que seguim a poc 
a poc va pujant fins a situar-nos en la 
divisió d'aiguës entre els barrancs de la 
Carbonera i de l'Astor. Aquí hem de 
deixar el GR 92 (hi ha un indicador 
que diu «refugi») i prendre el corriol 
que peí llom de la carena divisoria deis 
esmentats barrancs, en direcció a po-
nent, ens portará fins a prop d'unes 
ruines, al corral de Poc-cul. Aquest 
camí esta marcat amb senyals blancs i 
groes (PR C-83.1). 

No cal arribar fins al corral, perqué 
la sendera, poc definida, baixa decidi-

dament fins al barrane de l'Astor, pas
sant per antigues feixes de conreu, on 
hi ha plantats alguns xiprers prop 
d'unes cabanes abandonades. Davant 
nostre, cap a ponent, es veu el poblet 
de les Ventai les, i el cami que hi porta, 
per on hem de passar, tot travessant la 
Foia d'Ulldecona. 

Arribarem al Hit del barrane. El 
cami continua aigiies avall, i passa pel 
costat d 'uns castanyers, els unies que 
hi ha en tot el Montsià, i no tardarem a 
ser davant del refugi del Centre Excur-

HORARI 

Mas de Mirai Ics ( lùbrica) 

Plans de la Galla 

Font de Burgar 
Mata-redona 

La Foradada 
La Torreta 

Mas de Conili 

Cami(PR C-83.1) 
refugi 
Les Ventalles 

sionista d'Ulldecona, que porta el noni 
d'Enric Aguadé, en reconeixement de 
la gran tasca d'aquest excursionista 
reusenc. Fou inaugurai l'any 1992 
(Centre Excursionista d'Ulldecona. 
Carrer Major, 41 l r. Apartat de cor-
reus, 34. 43550 Ulldecona). 

A partir del refugi cai seguir la pista 
que baixa paral lela al barrane de l 'As
tor, deixant a la nostra esquerra dos 
masets, i a la dreta un altre. No tri-
garem a trobar una pista, més ampia, 
on hi ha un indicador. Som al Lligallo 
Major, que, recte, deixant a dreta i 
esquerra uns camins carreters, ens 
porta fins al poblé de les Ventalles. 
Poc abans d'entrar al poble, la pista 
gira a la dreta per a pujar el pont que 
salva l'autopista i les vies del ferrocar
ril. Nosaltres podrem passar pel costat 
d'unes granges, pel pont de l'autopista, 
travessar les vies per un pas a nivell, i 
pel costat de la bassa on acaba la 
Sèquia Major, que ve del riu de la 
Séni a, travessarem la carretera de Tor-
tosa a Ulldecona (T-331) i entrarem a 
les Ventalles (150 m), final d 'aquest 
itinerari per la serra de Montsià. 

ULTIMES RECOMANACIONS 

L'època més adequada per a ter 
aquesta excursió és durant la tardor, l'hi-
vem o la primavera; cai evitar la calor. 

Les fonts més abundoses que tro-
barem són la de Burgar i la del mas de 
Cornil. 

Parcial Acumulat 

40 ' 40 ' 
20 ' 1 h 00 ' 

20' 1 h 20 ' 

25 ' 1 h 45 ' 

55 ' 2 h 40 ' 

30 ' 3 h 10' 

15' 3 h 25 ' 

1 h 10' 4 h 35 ' 

25 ' 5 h 00 ' 
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Turó de Can Pasqual 
(Serra de Collserola) 

Narcís Rucabado i Franquesa 

sobre la carretera a Molins de Rei. 
Aquest camí continua essent l'antic 
camí a Santa Creu, que ens menará a 
unes cases, on hi ha la creu de can 
Llavallol. 

Actualment, aquest camí vell queda 
embardissat i no és possible seguir-lo. 
No fa gaire, encara era fácil baixar a 
recer de la paret de la casa, darrere la 
creu, per unes escaletes que et por-
taven al camí de Santa Creu d'Olorda a 
Vallvidrera, per sota la «Torre Bonai-
gua»: Recomanem fer aquesta petita 
marrada per a poder contemplar la 
bonica creu de can Llavallol 1 i admirar 
la vista panorámica des d'aquest punt 
en qué Fantic terme del poblé de 
Vallvidrera i ara Tactual Barcelona 
confronta amb el de Sant Just Desvern. 

Hi ha una infinitat de camins 
d'añada i tornada des de Barcelona ais 
turons de Can Pasqual (vértex geo
desic), però ací en proposem un, que 
creiem que és el mes fácil, tipie i, en 
tot cas, el mes antic. 

Al punt de sortida, que és la plaga 
de Pep Ventura, a Vallvidrera, hi ac
cedi rem amb els ferrocarrils de la Ge
neralität -línia Sarrià-Sant Cugat del 
Valles (estació Peti del Funicular)- i el 
funicular de Vallvidrera. 

Amb rumb oest i pel carrer de Que-
ralt, arribaren) a la plaga de Vallvidrera 
i tirarem pel carrer del Mont d'Orsa, 
que, amb lleugera pujada i planejant 
tot seguii, ens portará a una plaga, que 
és l'antic collet de la Vinyassa. Avan-
garem en direcció nord-oest pel carni 
vell de Santa creu d'Olorda a Vallvi
drera, a redós d'unes cases, per a em
bocar tot seguit a un replà, que forma 
part del turó de l'Espinagosa. 

D'aquest petit replà, boscat. surten 
dos camins: Fun és carreter, a 
['esquerra, i un altre més a la dreta. Re
comanem continuar pel caini carreter 
de Fesquerra, encarats al nord-oest, per 

1. Fins al juliol de Fany 1936 hi havia 
una magnifica creu gòtica, que fou de
struida. Algunes restes se'n pogueren recu
perar i en Factualitat una part queda a res-
guard en una fòrmula sobre la porta de la 
parroquia de Santa Maria de Vallvidrera. i 

a Santa Creu d'Olorda 

a Sant Cugat del Val lès 

Mas Pins 

Can 
Masdemont 

Turons de 
Can Pasqual 

a Barcelona 
per l 'Arrabassada 

a Barce lona 
(Pl.de Borròs) TURO DE CAN PASQUAL 

Serra de Collserola 
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Creu del Lia val loi a Vallvidrera. 
Dibuix de J. Serra i Pansas, a 
partir d'un croquis d'Eudalt Canibell. 

Per causa de l'atzucac, hem de recu
lar altra volta fins al replanell de 
l'Espinagosa, per a agafar l'altre carni 
que hem esmentat abans, que segueix 
ci llom i, aproximadament amb el 
mateix rumb, baixa per dins la pineda 
fins a trobar el carni actual de Santa 
Creu d'Olorda, també per sota la 
«Torre Bonaigua». 

Continuaren! en la mateixa direcció 
que portem, per a desembocar al coli 
de Can Cuiàs, on trobarem l'antiga 
cantina del «Mirador del Peu», avui 
enderrocat. 

Aquest collet queda a la dreta del 
bonic fondai de la font d'en Llavallol, 
que és la capelliera del torrent del 
mateix nom, el qua! mena les aigües al 
pantà de Vallvidrera. 

Hem de lenir cura en aquest punt, ja 
que és una cruì'lla de molts camins i 
punt d'arrencada de diversos itineraris. 
Nosaltres optarem pel senyalitzat amb 
un pal indicador: «carni a can Masde-
mont-turons de can Pasqual». Se-
guirem aquest caini -que encara és el 

i 

Mm 

camí antic a Santa Creu d 'Olorda- per 
sota de la masia de can Cuiás i que 
puja a través d'un bosc exuberant de 
pins, alzines i mures, amb un abundós 
i impenetrable sotabosc. Observem que 
la valí del Sot de la Cua del Bacallá 
ens queda a la dreta, i que el camí la 
voreja a mitja altura. Trobarem una 
marcada bifurcado. Agafarem el camí 
de ['esquerra, deixant el de la dreta, 
que continua vorejant el sot i que per 
altres verals ens portaria al mateix ob-
jectiu que ens proposem. Amb deu mi-
nuts de caminada arribaren! a la casa 
abandonada de can Masdemont, just 
per on passa el GR-92 Mediterrani. 

Lyactual creu de can Llavallol, 
rejeta Vany 1956. 
Foto: N. Rucabado. 

l'altra, una familia de Sarria la té en 
dipósit. El juny del 1956 fou construida 
una majestuosa creu de pedra de factura 
moderna, per encárrec de Joana Bosch i 
Miralles. propietaria de la masia de can 
Llavallol. 
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A da li. vista del cim del Tibidabo i 
Valiviar era des del Turó de can Pas qua I. 
A bave, fragment de Pantiga cren de 
Llavallol que es conserva en una 
fomicida sobre la porta de la parroquia 
de Santa Maria de Vallvidrera. 
Fotos: N. Rucabado. 

Seguirem aquest sender cap a Uevant, i 
en cinc minuts arribarem a la meta que 
ens hem proposât del vértex de Can 
Pasqual. 

VÉRTEX DEL TURÓ 
DE CAN PASQUAL 

Aquest vértex géodésie (X-423 . 
341,85 - Y-4.585.470,23 - H-470,1), 
duia el nom de Vallvidrera, ja que está 
situât dins el terme de fantiga par
roquia, i serví per a fer famidament 
del meridià de Dunkerque a Barcelona 
ara fa uns dos-cents anys, amb visuals 
a Montserrat, el castell de Montju'ic i el 
turó d'en Galceran, sobre Alella, pero 
aquest per dauere el Tibidabo, just per 
damunt de les carenes, ara cobertes de 
bosc, del seu vessant nord. 

Com que actualment tota la rodaba 
del vértex és plena de vegetació ar
bustiva i arbória, la visió panorámica 
des d*aquest punt queda molt minsa. 
Per a gaudir d'una amplia visió del pía 
de Barcelona i del Baix Llobregat, cal 
situar-se en un petit relleix del turó, 
cap a migdia, on fruirem de bon 
horitzó i podrem observar la catedral 
de Barcelona, el pare que ocupa fespai 
de fantiga Ciutadella, Castelldefels i, 
mes a prop, el turó, ara ocupat per ins-
tal-lacions de la Telefónica, on hi havia 
Fantiga capella de Sant Pere Mártir, 
que fa dos segles serviren de vèrtexs 
complementaris. 

Per a la tornada podem prendre 
moites opcions, pero nosaltres hem 
escollit seguir el GR 92 en direcció al 
Baixador de Vallvidrera deis ferrocar
r i l de la Generalität, on, tot baixant. 
arribarem sensé dificultáis. 

També podrem prendre el cami que 
té la indicado «UEC Gracia-Montser
rat», que per altres tocoms i amb sem

blant direcció porta a la mateixa es
tado. 

El recorregut és recomanable per a 
fer en una passejada matinal (évidem
ment, els horaris teñen un carácter 
aproximatiu). Podrem delectar-nos en 
Festudi de les formacions vegetáis ar-
bóries i arbustives caractéristiques de 

la serra de Collserola, com els alzinars, 
les pinèdes i les garrigues, pero també 
podrem admirar les especies cadu-
cifólies a qué donen Hoc les petites 
variacions climatiques que generen els 
fondais i Forientació de les valls, que 
responen a felevada humitat d'aquests 
indrets. 

HORARI 
Parcial Acumulat 

Vallvidrera (funicular) 
Antiga cantina «Mirador del Peu» 30' 30* 

Turó de Can Pasqual 45* I fc 15' 
Vallvidrera (baixador FGC) 1 h 20' 2 h 35 ' 
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L'episodi de 
Francese Aragó 

a les Ules 

Gaspar Valero i Martí 
Universitat de les liles Baleáis 

Voeal de Cultura del Grup Excursionista de Mallorca 

El 2 de maig de 1806 el Bureau des 
Longitudes, amb seu a París, encarregà 
a Jean Baptiste Biot i al jove rosse-
1 Iones Francese Aragó les tasques de 
represa del mesurament del meridià de 
París. El projecte havia estat abandonat 
en 1804 per la mort de Pierre Méchain 
quan només s'havien enllestit cinc tri-
angulacions del total de disset que 
abastaven des del Pirineu fins a For-
mentera. Aragó arriba a les Ules el mes 
de mare, de 1807; tenia aleshores no
més vint-i-un anys d'edat. La primera 
etapa illenca del nostre protagonista 
tingué Hoc a Eivissa, en Festació geo
désica de Campvei, al nord de Filia, 
muntada per Biot i per José Rodríguez, 
un deis dos comissaris espanyols deis 
mesuraments. Biot i Aragó treballaren 
a Campvei entre el 15 de marg i el 14 
d'abril de 1807, per ter les obser-
vacions entre Eivissa i el desert de les 
Palmes, a Castellò, per una banda, i en
tre Eivissa i el Montgó, a prop de 
Dénia, per Faltra. Un deis detalls 
vivencials d'aquesta estada fou que els 
queviures s'havien d'anar a cercar a la 
ciutat d* Eivissa, car els ve'ins de la 
contrada eren tan pobres, vorejant la 
subsistencia, que no tenien res per a 
vendré'ls. 

Tot i que les previsions iniciáis eren 
de fixar el punt mes mer idional de 
la medició a Filia d'Eivissa, Festada a 
Campvei obrí noves perspectives 
d'eixamplar-ne Fabast cap al sud, in-
corporant les possibilitats que oferia 
Filia de Formentera. D'aquesta manera, 

Francese Aragó (Estagell, Rossella 1786-
París 1853). Dibuix: Ramon Sala. 

la menor de les Pitiùses configura de-
finitivament l'extrem sud de l'arc que 
s'havia d'amidar, atès que aleshores no 
era viable continuar fins a les costes 
africanes del Magreb. 

Jean B. Biot i Francesc Aragô es 
traslladaren d'Eivissa a Formentera el 
19 d'abri! de 1807, i amb prou dificul-
tats muntaren l'observatori a la part de 
(levant de l'illa, una extensa plana ele-
vada anomenada la Mola. Biot conta 
com fou de dificil traginar els instru
ments des del port de la Savina fins a 
la Mola, ja que Fus dels carruatges era 

desconegut a l'illa; a mes, el seu qua-
dern de camp conté altres informacions 
d'interés des del punt de vista antro
pologie, com els comentaris sobre les 
condicions de vida dels formenterers, 
tot i que l'astrònom parisene, com anys 
mes tard esdevingué amb George Sand 
en relació amb els pagesos mallor-
quins, no entengué la posició i la cul
tura dels rústics illencs. Però els tre-
balls s'iniciaren, i, fins al dia 28 
d'abril, es dedicaren a mesurar F angle 
del triangle amb les costes valencianes. 
A partir del mes de desembre de 1807 
començaren a Formentera els mesura
ments per a establir la latitud de l'arc 
del meridià, determinada per nom
brases observacions de F estrella polar. 

Després de les mesures de la latitud 
i d'observacions amb pèndol per a de
terminar la força de gravetat, el mes de 
gêner de 1808 Biot retorna a Paris, 
amb les dades dels onze triangles 
(setze amb els de Mèchain) enllestides. 
En canvi, Aragó romangué encara a 
Formentera alguns mesos, en com-
panyia dels comissaris espanyols 
Chaix i Rodríguez. A la petita de les 
Pitiüses, l 'equip treballà durament i 
s'aconsegui unir geodèsicament Ma
llorca, Menorca i Formentera amb un 
sol triangle, el dissetè, amb la quai 
cosa es pogué assolir la mesura d'un 
arc de parallel d'un grau i mig. Des
prés de Formentera, el segùent pas fou 
anar a Mallorca per mesurar la latitud i 
l'azimut d'aquesta nova triangulado. 

El 6 de maig de 1808 Aragó es 
traslladà a Mallorca i s ' installa al cim 
de la mola de FEsclop. Aquesta és una 
muntanya de 926 m d'altitud, situada 
en el sector sud-occidental de la serra 
de Tramuntana, molt a prop del puig 
de Galatzó. Precisament el nom que 
dona Aragó a aquest punt d 'observado 
és el «Clop de Galatzó», que fou tra
duit incorrectament per Alfons Mase-
res com a «puig de Galatzó», com encer-
tadament assenyala Francesc Olivé. 1 

1. Arran d'aquesta observado, vull pro
posar una hipótesi etimològica sobre el 
nom «Esclop». Fins ara s'ha relacionat 
I'origen d'aquest topònim amb una su-
posada semblança de la forma de la niun-
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Una senzilla barraca en ruines, de 
plan-ta rectangular, encara recorda 
aquesta estada. 

L'època que visque Aragó a Ma
llorca coincidí amb un període de gran 
inestabilitat política motivada per 
Finici de la guerra del Francés. Aragó 
treballà amb una relativa tranquil litat 
fins al 27 de maig de 1808, quan ar
ribaren a Mallorca les noticies de Fai-
xecament de la Península contra els 
napoleònics. Aquest mateix dia, Ber-
thémie, un oficial de Napoleó, que por
tava les ordres de traslladar Farmada 
franco-espanyola de Maó a Tolo, in
digna Fopinió pública, que s'aixecà 
amb violencia contra Foficial i, per ex-
tensió, contra els francesos de Ma
llorca. Aleshores fou quan recordaren 
que hi havia un francés que efectuava 
estranyes operacions amb foc i estris 
òptics dalt d 'una muntanya; tot plegat, 
no dubtaren a qualificar-lo d'agent al 
servei de Femperador francés. L'en-
demà, un escamot armat es mobilitzà i 
emprengué el carni de la ciutat de Ma
llorca cap a la muntanya. a la recerca 
del suposat i perillos espia. 

Sortosament, el patró Damià, velerà 
mariner del mistic -un petit vaixell-
que el govern espanyol havia posat a 
disposició de l 'equip del mesurament, 
s'assabentà de les actuacions adregades 
contra Fastrònom i pujà ràpidament a 
FEsclop per avisar-lo del perill que 
corria la seva vida. Quan el mariner el 
convence de la necessitai d'abandonar 
les observacions i de fugir de Filia al 
més aviat possible, a més, previsora-
ment, el féu vestir segons Festil dels 
pagesos mallorquins i immediatament 
davallaren a corre-cuita pels viaranys 
de la muntanya. Pel carni, es trobaren 
amb Fexpedició de captura i aleshores 
fou quan es produi una deliciosa anèc
dota -malgrat el perill evident de la si
t u a d o - que Aragó ens conta detingu-
dament en les seves memòries: «Ningti 
no em va reconèixer, perqué jo parlava 
perfectament el mallorqui. Vaig enco-
ratjar molt i molt aquell destacameiìt 
que seguissin per aquell carni, i vaig 
continuar la ruta cap a la ciutat». 

L'escriptor Pere Morey Serverà ens 
conta l'episodi amb la seva especial 
ironia i naturalitat narrativa: 

«Pel carni de davallada, es topen 
amb la partida armada. 

En el cim de la mola de VEsclop encara 
hi ha les restes de la senzilla barraca que 
recorda Testada de Francese Aragó, 
Foto: Anna Borbonet. 

-Bon dia, que Déu naos do, i a on 
anau tan acanálate? 

- A matar el francés de s'Esclop, 
que és un espia! 

-Mol t ben fet, foteu-li una troncada 
més de part nieva! 

»Ha estât el mateix Aragó, parlant 
en perfecte cátala, qui sc'ls ha llevat de 
damunt. I és que el nostre protagonista 
era de FEstagell, a Catalunya Nord.» 

Arribáis a Palma, Aragó embarca al 
místic, comandat peí tinent de navili 
Manuel de Vacaró, a qui demanà per a 
anar a Barcelona, ocupada aleshores 
pels francesos. Pero Vacaró no accedí 
a fer un viatge tan perillos que, a més, 
contradeia les ordres de les autoritats 
illenques, que havien prohibit de sortir 
de Filia sensé un permis especial. Com 
a contrapartida, gairebé rocambolesca, 
Foficial oferí a Aragó una caixa de 
fusta, de reduïdes dimensions, on pre-
tenia que s'amagas en cas que els es-
camots situats al port en actitud 
amenaçant el cercassin. Mentrestant, al 
port es produire n avalots quan desco-
briren la presencia del jove astrónom. 
Aleshores, Aragó féu demanar al 
capità general Vives que Fem-
presonassin al castell de Bellver. Conta 

Aragó amb cert humor que aconsegui 
arribar a l 'emblemàtica fortalesa me
dieval amb penes i treballs, perseguit 
pels avalotadors: «Durant la meva cor-
reguda només havia rebut una lleugera 
ganivetada a la cuixa. Ben sovint hom 
ha vist presoners que s'allunyen, cames 
ajudau-me, del calabós; potser jo sóc 
el primer que ho ha hagut de fer a la 
inversa». 

Gairebé tot el mes de juliol roman-
gué Francese Aragó al castell de 
Bellver, on se senti désemparât dels 
seus antics amics mallorquins i, fins i 
tot, hagué de passar per la prova de lle-
gir en determinada premsa, concre-
tament portada de Valencia, la falsa 
noticia de la seva execució, penjat a la 
forca. El capità Rodriguez traslladà al 
capità general la petició d 'Aragó per 
tal que donàs l'ordre d'ai liberamene El 
capità general accedi a donar l'ordre 
de llibertat; però, en canvi, no volgué 
intervenir en la protecció que, com era 
evident, necessitava per a sortir de 
l'illa; ni tan sols accepta de propor-
cionar-li un salconduit. Tanmateix, 
quan el jove astrònom tingué via lliure, 
amb l'ajuda novament del patró 
Damià, cercaren una barca de pesca i 
el 28 de juliol sortiren del castell de 
Bellver, moments abans que col labo-
radors de F ex-ministre de Godoy, 
Gaietà Soler, acusat de corrupte, de ne
potista i d'afrancesat, hi entrassin, 
també per evitar la furia popular. 

En la sortida de Bellver i de Ma-

tanya amb el calçat denominat esclop, cosa 
que potser no tingili res a veure amb la re-
ai itat. La proposta és, en primer Hoc, con
siderar el nom complet de «mola de s'Es-
clop» (amb o tancada) com a provinent de 
la localització de la muntanya que comen-
tam en la finca de «s*Esclop». En segon 
Hoc. aquest nom, ja séparât del genèric 
«mola», seria producte d'una aglutinació 
de l'article salât «es» amb el substantiu 
«clop», és a dir, l'arbre del gènere Populus, 
conegut actualment com a poli, arbre abun-
dant encara avui vora les cases de FEsclop, 
a la font del Quer; a més, aquesta agluti
nació provocarla la repetició de l'article 
salat. Per tant, l'antiga possessiò i cases de 
FEsclop i la seva mola serien originària-
ment la possessiò i les cases del Clop i la 
mola del Clop. 

M U N T A N Y A 25 



El port d'Andratx. El cim punxegiit del 
centre és el Galatzó i el de la seva 
esquerra la mola de s'Esclop. Làmina del 
Die Balearem, de Varxiduc Lluis 

Salvador. 

Horca, Aragó anava acompanya t per 

1'oficial Ber thémie , i ambdós part iren 

en la barca comandada per Damià , 

ocupada per tres mariners més . La me

teorologia els era adversa, per la qual 

cosa decidiren fer una aturada a Lilla 

de Cabrera , espérant una mil lora del 

temps . Alla Ber thémie i Aragó discu-

tiren sobre la conveniencia , defensada 

pel primer, de partir immedia tament , 

abans que s 'organi tzàs a lguna ex-

pedició des de la ciutat de Mal lorca per 

capturar- los . Aragó ens conta com 

aquesta discussió est igué a punt de per

dre ' l s : «Els tres mariners que D a m i à 

havia contractât veieren que el senyor 

Ber thémie , a qui j o feia passar per criat 

meu, sostenía la seva opinió contra la 

nieva, t ractant-me d* igual a igual. 

Aleshores d igueren al patró: "Si hem 

consenti t a formar part d ' aques ta ex

pedido, ha estât a m b la condicio que 

Fajuda de c a m p de F Emperador , em-

presonat a Bellver, no figuraría entre 

les persones que havíem d'al l iberar . 

Nosal t res només volem ajudar la 

fúgida de l 'as t rónom.. . Cal que deixeu 

aquest oficial ací, si és que no volen 

Hançar-lo a la mar» . Aleshores el sen

yor Bel l thémie va estar d ' acord amb 

mi per sofrir certes brutalitats que 

només podia sofrir un criat amenaça t 

pel seu a m o ; i totes les sospites deis 

mariners s 'esvai 'ren». 

Superat aquest ent rebanc , decidiren 

partir de Cabrera F e n d e m à de 1'ar

ribada, el 29 de jul iol , j a amb millor 

temps i a m b vent favorable. Així , en 

aquesta petita illa que a lgunes set-

manes després havia de ser trista i dura 

presó per ais soldats francesos que 

cap i tu la ren a Bailen, a cabà l ' ep i sod i 

illenc de Francese Aragó , i pogueren 

arribar sans i estalvis a Alger el 3 d ' a -

gost. Les aventures que encara hagué 

de viure per a arribar a París i la Haiga 

trajectória científica i de compromís 

social que mant ingué fins al final de la 

seva vida, esdevingut l 'any 1853, no 

havien fet més que c o m e n t a r , però la 

narració d 'aques ts fets ultrapassa 

Fepisodi illenc que ens havíem pro-

posat recrear. 
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CICLE DEL MERIDIi 

Pierre François Méchain 
i Castellò de la Plana 

Daniel Gozalbo Belles 
Catedràtic de Matemàtiques. Universitat Jaunie I - Castella 

L'astrònom francés Pierre Méchain, 
amb la collaboració d'erudits del país, 
recorregué, durant la darrera década 
del segle xvin, la Franca meridional i 
Catalunya amb Fobjecte d'efectuar 
Famidament del meridià Dunkerque-
Barcelona i elaborar un nou patró de la 
longitud: el metre. La importancia de 
Fexpedició i la seua estada a terres del 
Rosselló i el Principat ha estât glossada 
i posada en relleu en el cicle de con
ferencies, actes i excursions que el 
Centre Excursionista de Catalunya ha 
portât a terme els dos darrers anys. 

La reforma deis pesos i les mesures 
i la implantado del sistema mètric 
decimal fou una de les primeres disposi-
cions de la Revolució Francesa, fidel a 
Fesperit universalista i científic que la 
presidí: el 8 de maig de 1790 F Assem
blea aprovà el projecte de Ilei sobre 
unificado de pesos i mesures. En la 
sessió del 26 de marc de 1792, es de
cidí que el metre seria la unitat de 
longitud que posaria fi a la diversitat 
de mesures que es feien servir i el 25 
de juny de 1792 eixien de París dues ex-
pedicions: Jean Baptiste Joseph Delam-
bre s'ocuparia de Fare de meridià entre 
Dunkerque i Rodés, i Pierre-François 

El coment del desert de les Palmes. 
Al fons, el puig del Bartolo, des d'on, 
ja malalt, Pierre Méchain fou 
traslladat a Castellò de la Plana. 
Foto: Francese Olive. 

André Méchain efectuaria Famidament 
entre Rodés i Barcelona, i, al mateix 
temps, seria el responsable de Fexpedició. 

Aleshores, Méchain era un excel lent 
astrònom i un geodesi sta expérimentât, 
sens dubte, un dels millors homes de 
ciència de la seva època. El fruit d'a-
quest treball d'amidament que s'allarga 
més de sis anys sera l'adopció oficial per 
Ilei del primer cònsol Bonaparte el 10 de 
desembre de 1799 (19 frimari de Fany 
vin): el naixement del metre. 

Méchain va creure necessari esten-
dre l'are de meridià fins a les Ules, per 
tal de tenir la mesura de dos arcs simi-
lars ais dos costats del parallel 45°, 
évitant Fenol* derivai de la forma ellip
soïdal de la Terra. Aquesta ampliació 
fou aprovada el 31 d'agost de 1802 en 
sessió del Bureau des Longitudes. 
Méchain reprengué la triangulació i 
eixí de París per segona vegada el 26 
d'abri! de 1803. Al llarg del segon 
viatge, col labora amb Méchain, de-
cididament, Faust Vallès i Vega, XII 
barò de la Pobla Tornesa i la Serra 
d'en Galceran a Castellò, Marti Fran-
quès a Tarragona, així com personalitats 
científiques valencianes i catalanes: 
Chaix, Canelles (que fou el comissari 
espanyol de Fexpedició) i Salvà. 

El castellonenc Vallès era un home 
de gran curiositat i d'inquietuds cien
tífiques diversifìcades. Per la seua bi
blioteca i gabinet d'instruments sabem 
de la seua inclinado a la física experi
mental, la química, la botànica, la 
historia natural, la geografia, les mate
màtiques i l'astronomia. Tenia des de 
maquines pneumatiques a telescopis, 
un ampli herbari i una bona col-leccio 
de minerais i fòssils. Mantenía corre
spondencia científica amb Méchain. 
animant-lo «que per mi mateix m'as-
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Castellò de la Plana va recordar Pierre 
Méchain, collocanta lafaçana de la 
casa del barò de la Pobla Tornesa aquest 
piafó de ceràmica. Foto: Rosa Serra. 

segure si Eivissa és visible des del Dé
sert i el Mondúber, m'ofereix d'encen-
dre grans fogueres a hores i époques 
convenients quan jo seré a Eivissa. 
Aprofitaré aqüestes ofertes i, a mes, 
aniré també jo mateix a visitar les 
muntanyes de les costes de Valen
cia...», ja que en una altra carta li 
assegurava «...El barò de la Pobla 
s'havia près la molèstia de pujar al Dé
sert de les Palmes, havia reconegut a 
simple vista Torrelles, Cabrera, Eivissa 
i, sobre el continent, Montsià, Cullerà i 
Sant Antoni. No hi ha cap dubte sobre 
la possibilitat d'execució dels grans tri
angles de dos dels meus plans.» 

Entre 1803 i 1804, Méchain recor
rerà el País Valencia i les Ules. Es-
tablirà una cadena de vèrtexs de trian
gu lado a les nostres muntanyes, encara 
vigent avui dia: Eivissa, Formentera, 
Mallorca, Dénia, Cullerà, on amidarà 
una nova base de comprovació, el Puig 
i la serra d'Espadà. Les condicions de 
vida en les estacions no podien ser pit-
jors; Madoz, cinquanta anys després 
escriu: «Los dignos compañeros de 
Méchain establecieron sobre esta misma 
cumbre, una de sus principales estacio
nes, y colocaron allí cinco grandes re
verberos, porque las acciones debían 
hacerse de noche; una tienda x una 

cabana de tablas que se armaba y se de
sarmaba con facilidad: más siendo estos 
abrigos demasiado endebles para resis
tir las terribles ráfagas de los vientos y 
las tempestades, construyeron junto a la 
cabana de madera una casita de piedra 
seca...» I la vida quotidiana, ens la dès-
cri u magníficament Aragó en les se ves 
memòries: «Hom pot imaginar fàcil-
ment el fastig que havia d'experimen-
tar un astrònom jove, confinât en un 
puig elevat, sense altre espai per a 
passejar que una extensió d'uns vint 
mètres quadrats, i sense altra distracció 
que la conversa de dos frares cartoi-
xans, el convent dels quals estava si
tuât al peu del turó, i que venien a 
veure'm d'amagat, tot infringint la 
regla de llur orde.» 

S'havia déclarât una epidemia de 
febre groga al sud d'Espanya. A 
Màlaga va ser particularment greu, i un 
terratrèmol va acabar de desorganitzar 
la ciutat. Un vaixell procèdent de 
Màlaga va atracar al port d'Alacant 
sense guardar la quarantena, per ser 
una embarcado oficial. I, a partir del 
correu que mantenía Méchain, va ar
ribar l 'epidemia a la serra d'Espada. 
Aquest punt, infectât de febrer palú-
diques, va ser el Hoc on diversos 
collaboradors van caure malalts. Con
tinua els seus treballs de triangulació al 
désert de les Palmes, a Castellò, fins 
que també se li manifestaren els símp-
tomes de la malaltia. El baixaren a 
Castellò el 12 de setembre, l 'endemà el 
traslladaren a casa el barò de la Pobla, 
on va empitjorar i va morir el 20 de 
setembre de 1804, acompanyat del seu 
fili, dels collaboradors, del cònsol de 
Franca a Valencia i dels amies caste-
llonencs i valencians. Va ser soterrat a 
la ciutat de Castellò, enmig d'una gran 
manifestado de dol. El mateix barò va 
descriure els darrers dies de la vida de 
Méchain, testimoni de pena i amistat, 
F octubre de 1805, en dues revistes 
científiques, Fuña catalana i l'altra ale-
manya. Els seus papers foren duts a 
París, mentre els instruments de pre-
cisió foren recollits per Martí Franquès 
a casa seva, a Tarragona. 

Juli Verne va glossar l'expedició a 
Méchain i Aragó, com una de les grans 
expedicions científiques i en la seua 
memoria escrigué el seu llibre Aven
tures de tres russos i tres anglesos a 

Pierre-Francois André Méchain (Laon 
1744 - Castellò de la Plana 1804). 
Dibuix: Ramon Sala. 

VAfrica austral; recordar, per tant, 
F esperii universalista i científic de 
l'expedició, que, en paraules de Biot i 
d 'Aragó, fou «la més gran en el seu 
gènere i la més perfecta que hom puga 
executar», era un deute dels cientifics 
i, indubtablement, deis excursionistas 
catalans i valencians. El Centre Excur
sionista de Catalunya ha estât, sens 
dubte, el motor i l'anima de la cele
brado . 
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CICLE DEL MERIDIÀ 

Antoni de Martí i 
Franquès i la mesura 

de 1 ' arc de meridià 
al seu pas per Tarragona 

Antoni Quintana i Mari 
Membre d'Honor de la Societal Catalana dHistoria de la Ciencia i de la Tècnica 

Després de la ben documentada ex-
posició que figura en la guia que ens 
dona aquest Centre amb motiu de Fex-
cursió a Altafulla «Seguint el meridià, 
12», el dia 13 de febrer de 1994, i a fi 
d'evitar duplicitats, he preferit aportar 
algunes dades inédites fins ara, però sí 
complementàries respecte a la co l la -
boraciô del nostre científic amb els di
versos membres de Fexpedició francesa, 
capitanejada primer per Méchain, els 
anys 1792 i 1803, i posteriorment per 
Biot i Aragó durant els anys 1806 a 
1808. 

Val la pena, abans de tot, remarcar 
un cop mes la polifacética personalitat 
de Martí i Franquès. Les sèves nom-
broses amistáis arribaren a les altes es
teres deis mes destacats homes de 
ciencia de renom universal. Considérât 
corn una de les personalitats mes il-his-
trades d'aquells temps a casa nostra, 
era sempre consultât per gairebé tots 
aquells estrangers que venien a 
Catalunya: científics com Méchain, 
Biot i Aragó, arqueòlegs com Laborde, 
Le Chevalier i Petit-Radel. aquest 
últim conservador de la Bibliothèque 

Mazarine de Paris, naturalistes com La 
Roche i l'america Macklow. publi
cistas agronoms com el comte de 

Lasteyrie, i molts d'altres que podríem 
esmentar, molts d'ells recomanats del 
consol de Franga a Barcelona Vioet, 
que considerava el nostre compattici 
amb dots d'artista, de savi i d'anti

quari, en el sentit d'arqueóleg. Res no 
té d'estrany, per tant, que dins deis 
medis científics de lest i anger fos 
conegut com «el savi cátala». 

Dit això, heus aquí, a continuado, 
tres mostres ben clares i interessants de 
la collaboració i ajada indirecta pres
tada pel nostre personatge ais membres 
de Fexpedició. 

EL VERTEX DE SANT JOAN 

Recordern que Facta de naixement 
del metre correspon a una Ilei del 10 de 
desembre de 1799 signada per Bona
parte, fonamentada en les mesures por-
tades a terme anteriorment, per encàr-

Antoni de Martii Franquès (Altafulla 
1750-Tarragona 1832), retrat a Foli, 
originai de Josep Arrau i Barba, 
conservat a la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. 
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ree del Bureau des Longitudes, per De-
lambre i Méchain, de l'are de meridià 
de Dunkerque a Barcelona durant els 
anys 1792 a 1798. La part nord, com
presa entre Dunkerque i Rodés, fou 
confiada a Delambre, i la part sud, des 
de Rodés a Barcelona, a Méchain. 
S'amidaren mes de cent triangles, i 
amb ells col laboraren, entre altres, els 
espanyols Bueno, Alvarez, González, 
Planes, Chaix, Pedrayes i Sisear. 

Existia, però, un segon projecte de 
Méchain - a m b carácter molt reservat-
de prolongar les mesures des de Bar
celona fins a les illes Balears, amb la 
finalità! -ben vista pel Bureau des 
Longitudes- de verificar els calculs 
précédents, en els quais havia desco-
bert una petita diferencia de 3 segons 
entre el valor de la latitud de Montjuïc 
trobada el 1792-93 - ja comunicada 
oficialment a Par is- i la que havia dé
duit posteriorment de les seves obser-
vacions a Barcelona l'any 1794, dife
rencia que no fou coneguda fins 
després de la seva mort, quan els seus 
papers foren enviais a París, i es pogué 
comprovar que era deguda a una ano
malia local de l'acceleració de la gra-
vetat, i no a un error d 'observado per 
part de Méchain. 

Finalment, vencent no poques di
ficultáis burocràtiques, Méchain, acon-
seguits els seus propòsits, abandona 
Barcelona cap a Italia el mes de 
novembre de 1794, i el 27 de maig de 
1803 retornava formant part de la 
comissió francesa, acompanyat de Jean 

Bapte. Le Chevalier i l 'enginyer naval 
Dezauchez, ais quals s'afegí després, 
per designació del rei d'Espanya, el 
trinitari fra Agustí Canelles. 

A causa de la tensió internacional, 
sorgiren dificultats per a traslladar-se a 
Mallorca i, mentrestant, intentaren 
comentar a amidar els triangles com
presos entre Barcelona i Tarragona i 
mes enllà. A mes, hagueren de recu
perar els aparells que Méchain havia 
deixat en diverses ciutats, entre elles a 
Tarragona a casa del seu amie Martí i 
Franquès. A manca de mapes detallats, 
havien de fiar-se del que creia la gent 
del país, i fou necessari recorrer moltes 
llegues fins a trobar les posicions mes 
encimbellades i escaients, ja que al-
gunes de les que s'havien designat an-
teriorment es revelaren a la práctica 
inutilitzables. A darrers d'agost de 1803, 
Méchain ja estava calculant els angles 
de l'estació més propera a Tortosa (el 
Montsià, 764 m), mentre Le Chevalier 
se situava prop de Termita de Sant 
Joan, a la muntanya de la Guardiola de 
Tamarit, acompanyats alternativament 
Tun i Taltre deis savis francesos, pel 
comissari espanyol fra Agustí Cane
lles. 

Veiem com l'elecció d'aquest últim 
punt per a situar-hi el vértex geodesie 
no fou casual. En el segle xv, els 
avantpassats de la familia del científic 
Antoni de Martí i Franquès ja estaven 
establerts al Mas Veli del terme de 
Tamarit, i el 10 d'abril de 1693, 
Thereu Jaume Martí i Bell ver, rebesavi 

Tamarit de Mar. En el segle xv la familia 
del científic Antoni de Martí i Franquès 
ja estava establerta al Mas Veli del terme 
de Tamarit. Foto: Anna Borbonet. 

de Tesmentat, compra una peca de 
terra de 30 jomáis en aquesta mun
tanya, i un germà seu, Joan, que seguí 
la carrera eclesiástica, es doctora i ar
riba a ocupar la rectoría de la seva vila 
nadiua, Tamarit, on està enterrât. En el 
seu testament, atorgat el 27 de febrer 
de 1697, disposa que tots els seus béns 
fossin destinais a la construcció d'una 
ermita dedicada a sant Joan (el seu pa-
tró), en els terrenys de la Guardiola do
náis pel seu germà Jaume. Les obres 
començaren a partir del 20 de juny de 
1698, data en que Tarquebisbe de Tar
ragona Josep Llinàs donà permis a 
Bernât Martí i Bellver, en qualitat de 
marmessor del seu germà, per a iniciar
les. I, més encara, un altre avantpassat de 
Martí i Franquès, Francese Marti, que 
havia anat a viure a Salomó, d'on era 
la seva muller, a la seva vellesa retorna 
a Tamarit per ocupar el carree -e l 
primer- d'ermità de la capella de Sant 
Joan. 

El molió que devia marcar el centre 
de Testado geodésica, fou situât, 
segons dades comunicades per Le 
Chevalier, i que ens conta el mateix 
Biot, «a 22 toeses, 3 peus i 9 polsades 
[=43'93 m] de la porta de la capella, en 
direcció al sud-oest cap al mar, enmig 
d'alguns pins i a 3 toeses [=5'85 m] 
d'un cap de roca molt considerable que 
suit de terra, en la direcció d'una mun
tanya anomenada per la gent del país 
Costa Grossa, cap al nord de la tenda». 
I «Talçària del centre del cercle sobre 
la superficie del sòl és de 4 '333 peus 
[=1'21 m] per totes les observacions 
fêtes en aquesta es tado». Avui amb 
prou feines queda rastre de la capella, 
totalment destruida durant la guerra del 
Francés, a la batalla d'Altafulla, el 24 
de gêner de 1812, i el molió ha desa-
paregut completament. 

El fet que la muntanya i 1'ermita 
fossin propietat de Martí i Franquès i 
l'amistat que aquest tenia amb Méchain, 
Tranchot i Le Chevalier, als quais més 
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Gravai commemoratiu de la visita que jeu 
al port de Tarragona el rei Caries IV, el 
12 de novembre de 1802, amb motiu de 
les obres d'allargament del die de 
Llevant. Llançament al mar d una roca 
de 20.000 roves de pes, amb Vestatua de 
Neptú al damunt. Darrere la roca apareix 
el «fanal amovible». Arxiu Historie del 
Port de Tarragona. 

d'un cop havia donat acolliment a les 
sèves cases d'Altafulla, de Tarragona, i 
potser fins i tot a les de Tamarit i d'Ar-
denya, a part el seu esperit científic i 
l'afany de col-laborack) que en toi mo
ment estava disposât a prestar, ens obli
guen a pensar un cop mes en la possible 
ajuda desinteressada i l 'assessorament 
indirecte que, com a bon coneixedor 
del terreny, podia prestar respecte al 
possible enclavament del molió prop 
de la seva ermita, com a vertex del tri
angle secundari a establir per a la me

sura de Tare de meridia. Tinguen) pre-
sent que, des d'aquest vértex de Sant 
Joan, Méchain i el seu ajudant Entilé 
realitzaren mes de mil sis-centes deter-
minacions d'angles i observacions, 
amb relació ais altres vértexs de la ca
tedral de Tarragona, el fanal del port, 
la Morella. el Montagut, el Montsiá, el 
cap de Salou i Llaberia. 

EL «FANAL» DEL PORT DE 
TARRAGONA 

El tercer vértex o punt de referencia 
d'aquest triangle secundari, Méchain i 
el seu ajudant Enrilé el situaren en el 
«fanal» del port. Cal tenir present que 
per aquelles dates -e l 1803- l 'enginyer 
encarregat de les obres d ' ampl iado del 
port de Tarragona, en compliment de 
la reial ordre de rehabilitado del 19 de 
gêner de 1790, vencent la forta oposi-
ció de les autoritats de Reus, era el 
brigadier de la Reial Armada Joan 
Smith Sinnot, que se'n féu carree 
l'agost del 1800, en substitució de Juan 

Ruiz de Apodaca, que, segons sembla, 
se n'ocupava poc i deixava molts cops 
les obres en mans de personal subal
tern. Smith considers que calia ampliar 
el projecte d'Apodaca, i en redacta un 
de nou. que fou aprovat el 31 de de-
sembre de 1801. 

Si tenim en compte que el 9 de 
juliol de 1790, Antoni de Marti i Fran-
ques -entre altres-, ja havia cedit uns 
terrenys, a mes d'aportar 1.875 lliures 
per a les obres d'ampliacio del port, i 
l'amistat que l'unia amb el brigadier 
Smith i amb tots els altres components 
de la Junta General del Port, per una 
banda. i amb els membres ja esmentats 
delegats pel govern frances per a la 
mesura del meridia per 1'altra, no ens ha 
de sorprendre que, a manca d'un altre 
punt mes idoni, Mechain, que ja havia 
escollit Sant Joan, acabes prenent el «fa-
nal» del port com a punt de referenda 
dels seus treballs geodesies. 

Es dona el cas, pero, que aquest «fa-
nal» era amovible, es a dir, que - s e 
gons un document de l'epoca, que es 
conserva a FArxiu Historic del Port de 
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Placa commemorativa del mesurament 

del meridià, col locada al port de 

Tarragona el desembre de 1994. 
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disiai al qitmik i naturalista altaliilliiu. 

I l l I nili.idis d IIKtoria di- la CwOCfa) i dr la I etnica als l'aisns Catalana 
Ih-sembrc I 'm". 

tffg • 
Port de Tarragona 

TaiTagona, fins avui inédit-, «como el 

muelle que deve formar el puerto de 

Tarragona, no está concluido aún, no 

es posible hasta ahora colocarle un 

faro permanente; por cuya razón sólo 

se alumbra en el día con luces ordi

narias en un farol puesto en una plata

forma de madera amovible, de 60 pies 

[=16'71 m] de altura sobre el nivel del 

mar, y 8 [=2'22 m] de lado la base que 

sostiene el farol: dicha plataforma se 

adelanta según se prolonga el muelle». 

Efectivament, per un altre document, 
podem assabentar-nos que entre T i l 
de juliol de 1814 i el 30 de juny de 
1817, «Se adelantó la linterna provi

sional la distancia de 70 varas [=58'52 
metres] hacia la punta». No endebades 
trobem una referencia que ens diu que 
«se construyó una linterna, si bien no 

con la petfección que requería un 

servicio tan importante». 

Es tracta, per tant, de retrobar la si
tuado que hauria tingut l'esmentat «fa
nal» en Tactual molí de Llevant el dia 
3 d'octubre de 1803, en qué Méchain i 
el seu ajudant Enrilé portaren a cap des 
de Sant Joan els mesuraments de l 'an-
gle Campanar de la Catedral-Fanal del 
Port, que ens donen Biot i Aragó en el 
seu Récueil d'Observations. 

Coneixent aquest angle (8°10'3"324) 
i les coordenades UTM respectives 
deis vértexs de Sant Joan i del cam
panar de la Catedral, podem calcular 
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Fequació de la recta que unia el vértex 
de Sant Joan amb el «fanal». I, si a 
continuació projectem la recta obtin-
guda, sobre un plànol del port de Tar
ragona (escala 1:5.000), la seva inter-
secció amb la barra del molí de Lle
vant ens donará la posició aproximada 
del célebre fanal amovible el dia 3 
d'octubre de 1803, prop de l'acabament 
de la segona recta del dic de Llevant, 
on. segons referéncies escotes, s'estava 
treballant encara a les darreries de 
1803. En aquest lloc, per iniciativa de 
la Societat Catalana d'Historia de la 
Ciencia i de la Técnica, amb motiu de 
la III Trobada, que tingué lloc el de
sembre passât a Tarragona, amb la 
col-laborado de l'Autoritat Portuaria, 
es descobrí una placa commemorativa. 

Es curios com, en el mateix docu
ment a qué abans hem fet referencia, 
figura a continuació una llarga descrip
ción anónima i sensé data, d'uns nous 
fars dioptries, basais en un nou sistema 
de lents cilindriques inventades a 
Franca peí físic Agustin-Jean Fresnel, 
«que foren provats en una operado 
Geodésica, amb notable efecte». A 
mes, aquest document demostra un 
gran interés informatiu respecte a cos
tos i instruccions pel que fa a la seva 
collocació, conservado i manipulació, 
a fi d'installar-los «en muchos faros 

permanentes que hay en la península». 

Aquesta descripció diu estar treta 

del «extracto de las sesiones de la 

Academia Real de Ciencias que traen 

los Anales de Física, Química, etc. de 

París en uno de los meses del año de 

1824». 

No oblidem que Martí i Franqués 
disposava d'una complicada xarxa de 
corresponsals i d'amistáis, tant a Fran
ca com als llocs fronterers del Pirineu, 
que li feien ámbar amb la máxima 
puntualitat i pels mes sofisticats con-
ductes, les mes importants revistes 
científiques que es publicaven tant a 
Franca com a Alemanya i Anglaterra, 
circumstància que li permetia estar al 
dia deis mes avançats progressos de la 
ciencia i de la técnica com pocs altres 
científics del seu temps. I la revista An

nales de Chimie et de Physique, que 
començà a publicar-se a Paris l'any 
1816, no podia ésser una excepció. 
Martí i Franqués la rebia regularment 
-entre moites al tres- des de la seva 
aparició, ben a pesar de les moites di
ficultáis que aixó comportava en aquell 
temps per rao de la situació política i 
militar. Tinguem présent que Fresnel 
va donar a conéixer la invenció 
d'aquest far defocfix de 3er ordre, en 
la sessió de l 'Académie royale des Sci
ences de París, un dilluns 19 d'abril de 
1824, sota la presidencia de Francesc 
Aragó, bon amie de Martí, que, poc 
temps abans, el 5 de gêner, havia estât 
elegit per a aquest carree. 

No volem estendre'ns mes respecte 
d'aquest fet. Sí tan sois deixar-ne cons
tancia com d'una molt probable apor
t a d o informativa del nostre científic a 
la Junta General del Port, intéressât 
com estava en la millora del port de 
Tarragona, com a exportador de mer
caderes diverses, indirectament a 
través de les societats comerciáis en les 
quais participava. I cal tenir présent 
que els fars dioptries eren F última 
paraula de la técnica per a quan s'ins-
tal-lés el far definitiu permanent al fi
nal del dic de Llevant projectat per 
Smith. 
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LA MAQUINA D'AIXECAR AIGUA 

Recordem que Biot era, com la ma-
joria dels cientitìcs del seu temps, un 
home polifacètic, igual que Martí. Des-
coneixíem, però, fins avui les sèves 
experièneies sobre els peixos de la Medi-
terrània, realitzades durant la seva prime
ra estada a Eivissa i a Formentera. 

Segons eli mateix ens conta, en el 
seu primer viatge a aqüestes Ules re-
alitzà algunes experièneies curioses so
bre els peixos que viuen en les aiguës 
profundes d 'aque l l s indrets , fet, que 
-posât en coneixement del cas - induí el 
ministre de l'Interior francés, a incorpo
rar un naturalista a Fexpedició, i per 
assessorament dels professons del Museu 
d'Historia Natural, fou désignât un seu 
amie, François de La Roche, metge jove 
ja avesat a aquest tipus d'estudis. 

Un cop reunits a Valencia, decidiren 
passar Fhivern de 1807 al seu observa-
tori de Formentera. Sembla que les ob-
servacions de La Roche confirmaren 
les de Biot, a les quais s'afegiren cir-
cumstàncies noves. Tant les experièn
eies de l'un com les de l'altre con-
duïren a la mateixa conclusió: que la 
bufeta natatòria dels peixos conté molt 
mes gas oxigen com mes gran és la 
profunditat on habiten, «encara que 
- ens diu Biot- l'aire contingut en 
Faigua de mar a 600 m de profunditat 
sigui igual, potser fins i tot de puresa 
quelcom inferior, al que impregna la 
superficie, segons m'he assegurat per 
experièneies directes». 

Deixem aqüestes explicacions de Biot 
i llegim ara uns paràgrafs de l'esborrany 
d'una carta que tenui) a l'abast, escrita 
en francés i datada a Barcelona a 14 de 
febrer de 1807, sensé remitent ni desti
natari, que diu, parlant d'un «instrument 
per a extreure aigua de mar»: 

...«Vegi si aquesta maquina, l'expli-
cació de la quai acompanyo, li servira. 
Vaig enviar-la ahir, continguda en una 
caixa com sigui possible, a Dénia o a 
Eivissa. Jo lins avui no he volgut dir 
res d'aquesta Maquina de Mr. Biot, 
Smith, segons les idees de Marti, 
Santponç i Coromines, fins que no F he 
vista acabada, i no hi he fet proves que 
han tingut un feliç exit en els pous. Ja 
em dirà si servirà en F abisme del mar, 
aplicant-hi un pes de 50 lliures (20 kg), 
de què s'haurà de proveir.» 

«Records de la meva esposa, filis i 
filles, mentre espero noves de la seva 
salut, així com de la de Mrs. Aragó, 
Rodríguez i Chaix, ais quais vostè tin-
drà l'amabilitat de saludar.» 

«Jo cree la seva obra molt avançada. 
El seu amie...» 

En diverses ocasions hem fet es-
ment d 'una maquina tVaixecar aigua, 
inventada per Cristòfor Montiu, amb la 
col-laborado de Martí i Franquès, 
Salva i Campillo, i Santponç, de la 
quai es parla en algunes cartes de 
l'epistolari de Martí i Franquès, i amb 
la quai es feren diverses proves, una 
d'elles en presencia de Méchain, en la 
quai aquest sofri un accident. Alguns 
cops aqüestes proves es feren en les 
finques que tenia Martí a Valls. Però 
mai no se'ns havia acudit que aquesta 
maquina, mes o menys modificada, 
pogués tenir relació - c o m reaiment 
sembla- amb l'estudi dels peixos que 
feia -encara que amb carácter secun
d a n - Fexpedició francesa de la mesura 
de l'arc de meridià. 

Ignorem qui escriví la carta i a qui 
anava dirigida, així com també F expli
c a d o que Facompanyava. Per altra 
banda, no deixa d'ésser curios que 
aquest esborrany es trobi entre el cartu
lari de Martí i Franquès. Però sí que 
queda ben clara -entre el contingut de 
la carta i les explicacions que en donen 
Biot i Aragó en el seu Recueil d'Ob
servations-, la participació mes o 
menys directa del nostre den t ine en el 
planejament d'aquesta máquina per a 
ajudar Biot i La Roche en les seves in-
vestigacions dels peixos d'aigües pro
fundes, i ben segur, també, en el procès 
d'anàlisi de l'aire contingut dins les 
bufetes natatòries d'aquests animais. 

I per acabar, reproduïm a con
t inuado un paràgraf prou éloquent 
d'una carta del publicista agrònom 
comte de Lasteyrie, datada a Paris el 18 
d'octubre de 1807 i dirigida a Antoni de 
Marti, amb el qual tenia bona amistat 
per haver-lo acollit a casa seva, reco-
manant-li dos científics que venien a 
Espanya, el naturalista america Mack-
low i Fespanyol Rodas: «Je leur ai dit 
qu'il ne pourroient trouver en Es
pagne», une personne plus en état 
que vous Monsieur de leurs donner de 
bons renseignemens sur le pays que 
vous habités, et de els mettre en même 

de visiter tout ce qu 'ils i peuvent trou
ver d'intéressant relativament a leurs 
études». 

Creiem que aquest paràgraf posa en 
evidèneia, un cop mes, el concepte que 
mes enllà del Pirineu es tenia del nos
tre cientific altafullenc. 
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Les mesures tradicionals 
catalanes abans del metre 

Lluís Marquet i Ferigle 
Doctor enginyer industrial 

Conferencia pronunciada el 17 de niarc de 1994 
al Centre Excursionista de Catalunya 

mesures catalanes cal esmentar el que 
tingué lloc el s. xvi, que pretenia sim
plificar un sistema tan complicat i 
variat com el nostre, amb variante i 
subdivisions d'altres mesures, poc 
práctic i difícil de conéixer globalment. 
Aquest fet té per a nosaltres una gran 
importancia perqué dugué a terme una 
tasca ben singular i notable. En efecte, 
les actes notaríais que en resultaren 
constitueixen uns documents valuosís-
sims per a l'estudi del tema. Mes en-
davant en parlarem. 

DESCRIPCIO RESUMIDA 
DEL SISTEMA TRADICIONAL 
CÁTALA 

INTRODUCCIO 

Els sistemes metrològics utilitzats 
per les civilitzacions antigües es 
basaren en patrons convencionals. Així 
s'establiren els sistemes de mesures a 
Babilonia, Egipte, Judea, Grècia i 
Roma. A nosaltres ens interessa, de 
tots aquests sistemes, el roma, perqué 
és el que serví d'origen al nostre, que 
ha estât vigent a casa nostra durant 
segles. Paral lelament, totes les altres 
cultures a Europa i al món desenvolu-
paren sistemes propis característics i 
variais. A causa de la gran diversitat de 
mesures existents, calia recorrer sovint 
a la transformado d'unes unitats a les al
tres, cosa sempre enutjosa i laboriosa. 
També calia saber-ne les equivaléncies 
en el cas d'haver de redactar docu
ments jurídics o actes notarials, de fer 
tractes diversos, etc. Però no tothom 
era capaç de fer fàcilment els calculs 
adéquats i tot plegat resultava poc 
pràctic. 

Això motiva que en diverses oca-
sions hi hagués intents d'unificar els 
sistemes de mesura existents, però cap 
d'aquests no tingué efectivitat fins a 
l 'adopciò del sistema mètric decimal a 

mitjan segle passât. Aquest fou adoptât 
per la gran major ia d ' e s t a t s , l levat 
- com és prou sabut- dels països an-
glosaxons, que continuaren amb el seu 
sistema tradicional. 

Pel que fa al sistema de mesures 
deis Països Catalans, cal remarcar que 
les mesures corrents variaven notable
ment d'unes localitats a les altres; fins i 
tot, en diverses localitats en qué hi havia 
coincidencia deis noms de les mesures, 
aqüestes tenien valors numerics dife-
rents. Aixô féu que en diversos mo
ments histories es plantegés la con
veniencia d'establir un únic sistema 
unifica! que fos acceptât arreu del país. 
Pero tots els intents fracassaren i no 
s'arriba mai a la pretesa unificado. 

Entre aquests intents d'unificar les 

a) Les mides 
Inicialment les mides eren de base 

antropològica i prenien com a patró al
guna distancia del eos huma; així ho 
feren ja les civilitzacions mes antigües 
que coneixem. Pel que fa a les mides 
catalanes, els noms mes corrents son 
peu, pas, polzada, pam, braca, dit, 
colz.ada, fore. Mes endavant s'es-
tabliren patrons convencionals, a fi de 
fixar d'una manera precisa el valor de 
la unitat de mesura. 

La mida fonamental propia de 
Catalunya i les Ules fou la cana, di
vidida en 8 pams i cadascun d'aquests 
en 4 quarts. La cana equivalía a 2 pas-
sos o 6 peus i tenia un valor d' 1,55 m, 
patró de Barcelona. Era d'un valor bas-
tant uniforme per tot el tenitori, però, 
malízrat això, en determináis llocs hi 

A la Porta Ferrissa hi havia clavada la 
«barra de ferro», que era Vantiga mesura 
barcelonina. Foto: Francese Olive. 
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A la placa del poblé de Monells 
(Baix Empordá) encara es conserva 
aquesta mitgera per a mesurar el gra. 
Foto: Narcís Rucabado. 

havia una cana local de valor clara-
ment diferent. 

Al País Valencia, la mida fonamen-
tal fou la vara valenciana, creada per 
Jaume I el Conqueridor el 1238 a Va
lencia. Equivalía a 3 peus i era dividi
da en 4 pams. També a la Catalunya 
occidental era coneguda una vara, de 
valor (0,78 m) diferent del de la valen
ciana (0,906 m), mes semblant a 
1'aragonesa (0,77 m). Aquests valors 
de la vara son també ben diferents de 
la vara castellana (0,838 m). 

A Barcelona hi havia una mida local 
molt estesa: el destre, dividit en 12 
pams de destre. El valor del destre, 
molt superior al de la cana, era de 2,82 
metres. A Mallorca hi havia encara un 
destre de 4,21 m. 

Com a mides especiáis cal esmentar 
les itineraries, les tipográfiques i les de 
sabates. 

Les mides preses en quadrat o en 
rectangle donaren Hoc a les mesures 
superficials. 

b) Les mesures superficials 
De les diferents maneres que hi ha 

d'avaluar una superficie en metrología 
tradicional, n'han tingut una especial 
importancia tres. En primer Hoc hi ha 
el concepte geometric: una superficie 
és el resultat de multiplicar dues mides 
lineáis disposades perpendicularment. 
Dones, qualsevol mida al quadrat pot 
servir per a expressar superficies. Així 
tenim el pam quadrat, la cana qua-
arada, la vara quad rada, el destre 
quadrat, etc. 

Les altres dues maneres resulten de 
mesurar indirectament una superficie 
per alguna magnitud mesurable mes 
fácil ment que aquella i que hi presenti 
una relació de proporcionalitat. Tenim 
així dos métodes que han estat emprats 
correntment arreu per a expressar va
lors superficials. 

El primer procediment es basa en la 
mesura del temps. Si hom treballa un 
terreny amb unes condicions perfec-

tament determinades i d'una manera 
sempre idéntica, és evident que la su
perficie treballada (llaurada, sembrada, 
etc.) sera proporcional al temps emprat 
a fer la feina. Dones ja tenim un 
sistema fácil i ciar d'avaluar indirec
tament superficies de terreny: mesurar 
el temps esmercat en el treball 
agrícola, prenent en general com a 
base de temps un dia sencer. Així es va 
fixar el jornal com l'extensió de terra 
que es pot treballar en un dia amb una 
parella de bous. El jornal era propi de 
la Catalunya occidental i del País Va
lencia; també era emprat en algunes lo-
calitats del Conflent. 
- L'altre procediment per a avaluar 
indirectament un terreny no fa cap ús 
del temps sino que obeeix a un con
cepte completament diferent. Fa refe
rencia a la sembradura, és a dir, a la 
quantitat de gra que es pot sembrar en 
un terreny donat, a condicio - é s c iar -
de compiir-se unes determinades con
dicions de sembradura, admeses per 
tothom i aplicades convenientment. En 
aquest supòsit, és evident que la super
ficie del terreny que es voi mesurar 
sera proporcional a la quantitat de gra 

que hom hagi emprat en la sem
bradura. Expressant la quantitat de gra 
sembrai en unitats de capacitai, tin-
drem una avaluació indirecta de la su
perficie sembrada. Així es van establir 
diverses mesures superficials, per tal 
com hi havia múltiples unitats de me
sura de capacitai de gra. 

A Catalunya era corrent aprofitar el 
nom de la mesura de gra per a utilizar
la per a la superficial afegint-hi la lo-
cució «de sembradura». Així, la quar-
tera (de capacitai) va donar Hoc a la 
quartera de sembradura (superficial); 
anàlogament es pot parlar de mitgera, 
pi cotí, etc., de sembradura. Una altra 
manera de designar aqüestes mesures 
era mitjangant el sufix -ada; així, de 
quartera tenim quarte rada, de faneca, 
lanceada, etc.. forma mes habitual en 
les mesures del País Valencia i de Mal
lorca. 

Hi havia també unitats d 'ús no ge
neral, entre les quals cal esmentar la 
ve ssana, propia de G i roña i comarques 
del voltant. 

c) Les mesures de capacitai 
Aquest grup de mesures constitueix, 
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Antigües mesures dyaigua que es 
conserven al Museu del Molí de Rigat de 
Vilanova del Carni (Anoia). Foto: Narcís 
Rucabado. 

i de molt, el mes abundant i variât de 
tota la metrologia tradicional catalana. 
Realment resulta un veritable tren-
caclosques amb una infinitat de noms i 
divisions i variants locals impossibles 
de recordar facilment. Això motiva que 
algún cop es pensés seriosament que 
calia una certa unificado de les me
sures, almenys al Principat. 

Les mesures de capacitai se subdi-
videixen en dos grans grups: les me
sures per a sòlids i les mesures per a 
liquids. I, encara, entre aqüestes dar-
reres cal considerar dos subgrups 
mes: les mesures de vi i les mesures 
d 'oli . 

Es impossible referir-se d 'una 
manera completa a aquest apartat, per 
la quai cosa només podem donar qua
tre indicacions basiques i remetre a la 
bibliografia existent si hom vol tenir 

noticia de les mesures que han estat 
utilitzades al nostre país. 

Entre les mesures per a sólids teñen 
una especial importancia les mesures 
de grans. D'una manera general 
aqüestes mesures es basen en la cabuda 
d'un recipient, que acostuma a ésser de 
fusta, i que eren característics i dife-
rents segons el tipus de gra (blat, ordi, 
civada, etc.). Les mesures podien ésser 
rases o curulles (anomenades també 
caramullades o a caramull); també 
n'hi havia amb torna. Es feien per a 
vendré o per a pagar censos. Hi havia 
una gran varietat de mesures que no 
podem descriure de cap manera; ens 
limitarem a esmentar els noms mes 
corrents: carga, mesura, mitgera, 
sester, quartera. Hi havia també el 
cafís, amb els se us divisors: faneca, 
almud, barcella. Esmentem encara 
Veimina, mes local, amb la puny era, i 
diverses unitats inferiors: quartá, 
quartó, quartern, vuitd, picotí, mesuró. 
A mes de les mesures de grans, n'hi 
havia també per a altres sólids: farina, 
xocolata en pols, especies, i fins i tot 
per a substancies i materials diversos: 
calg, guix, terra, etc. 

Les mesures de liquids, que també 

es basen en la cabuda de recipients, 
son fonamentalment diferents de les de 
gra. Les mesures de vi teñen com a 
unitat máxima comuna la carga, la 
qual es divideix en diferents unitats 
segons els llocs. Els noms principáis 
son: cántir, mitgera, bota, canadell, 
bárralo, mallal, porro, petricó. Per a 
mesurar Poli hi havia tradicionalment 
dues maneres: amb mesures de capaci-
tat o bé a pes. En el primer cas era em-
prada la carga amb els divisors quartá, 
quarter, quartó. En el segon, les uni
tats eren: quintar, rova, cántir, lliura. 

d) Els cabals d'aigua 
Un capítol una mica a part el consti-

tueixen les mesures per a cabals 
d'aigua, especialment per a regar el 
camp. No hi ha gran varietat de noms; 
la mesura principal era la ploma, ano-
menada així perqué antigament es de-
terminava el cabal d'aigua mitjan9ant 
una ploma d'oca. Els múltiples de la 
ploma eren: fibla, teula, regadora, 
mola. La fila o mola era propia de 
Valencia. 

e) Els pesos 
A diferencia de les mesures de ca-

pacitat on, com ja hem dit, hi ha una 
gran varietat de noms, els pesos pre
senten una uniformitat molt gran, a 
semblanza de les mides. La unitat 
fonamental és la lliura, de valor molt 
uniforme a tot Catalunya i a les Ules 
(uns 400 g), que es dividía en 12 
unces. Al País Valencia hi havia una 
lliura subtil, de 12 unces (355 g), i una 
lliura grossa, de 18 unces (533 g). 

Cal remarcar que la lliura catalana, 
com la romana, és de 12 unces, a di
ferencia de la castellana, que és de 16 
unces. 

Hi havia lliures especiáis per a de
termináis productes: xocolata, cacau, 
fariña, café, sucre, tabac, cale,, guix, 
etc. Per a carn era emprada la lliura 
carnissera de 36 unces, dividida en 3 
terces. La lliura carnissera és igual, per 
tant, a 3 lliures ordináries, de manera 
que aquesta resulta igual a la terca. 

També cal dir que aqüestes mesures 
eren les corrents per a usos comerciáis. 
En dos casos eren emprats pesos espe
ciáis diferents deis comerciáis: en 
medicina i farmacia, per un costat, i en 
joieria i monedes, per l'altre. 
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CICLE DEL MERIDIÀ 

f) Unitats i conjunts 
En el cas de coses agrupables en 

unitats, hi ha diversos conjunts d'uni
tats que reben noms concrets. La base 
és la doîzena; com a derivats hi ha la 
mitja dotzena i diverses dotzenes, com 
la de boters, la de frare, la de garbes, 
etc. La grosso és una dotzena de 
dotzenes. 

Hi havia també altres conjunts em-
prats en casos especiáis: carretada, 
cavalló, cove, feix, fogassa, garba, 
gavel I, g rapada, mà, manat, puny, so-
mada, etc. En la industria paperera hi 
ha diversos multiples de full: arca, baló, 
bala, feix, raima, nui, plec. En la 
industria fustera hi ha unitats especiáis: 
seixanter, quaranter, dobler, fila, fus-
tet, fileta, filetó, cupa, biga, terçana, 
cairat, bastard, llata, tauló, etc. 

EL DOCUMENT DEL S. XVI 
DE LES CORTS DE MONTSÓ 

Cal esmentar, per acabar, un docu
ment d'una gran importancia per a la 
qüestió de la metrología tradicional 
catalana. Aquest document deriva de la 
decisió de les Corts de Montsó cele-
brades el 9 d'agost de 1585. Es pro-
posava una unificació de les mesures 
del Principat de Catalunya a favor de 
les mesures de Barcelona, principal 
centre comercial, pel fet que aqüestes 
mesures eren conegudes per molts 
mercaders d'arreu. Així s'evitarien la 
gran dispersió de mesures i els fratás 
que aixô produía. Un cop acordat aixô, 
calia procedir a fer un inventan de 
totes les mesures usades en cada locali-
tat i fer a continuado la reducció de les 
mesures locals ais patrons de la ciutat 
de Barcelona. 

Aquesta tasca dura dos anys i cal-
gué recorrer tot el Principat amb els 
patrons de Barcelona. Es procedí per 
vegueries. A Facta notarial de cada 
veguería hi ha la relació de les po-
blacions de la vegueria i Fenumeració 
de les mesures de Barcelona; després 
es fa la relació i descripció de les me
sures locals própies del cap de ve
gueria i la reducció d'aqüestes a les de 
Barcelona, establertes com a patrons 
de mesura. Tot seguit es fa el mateix 
per a cadascuna de les poblacions es-
mentades que componen la dita ve
gueria. Així es procedí per a cadascuna 

de les vegueries, de manera que s'ar
ribaren a elaborar els documents corres-
ponents a les 22 vegueries que hi havia 
en aquel 1 temps, les quals cobreixen tot 
cl territori del Principat de Catalunya, 
compresos els comtats de Rosselló i 
Cerdanya. Aquest conjunt de docu
ments, d'un valor incalculable, s'ha con
servât en estât prou bo tins ara a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó. Consultais i tre-
ballats pacientment, han pennés d'ela
borar un estudi sobre la metrologia cata
lana del s. xvi, de gran interés historie. 

Cal remarcar que, tanmateix, aquests 
acords i els documents esmentats que en 
derivaren no tingueren cap aplicació 
práctica, sino que tot resta exactament 
igual i mai no tingué Hoc cap unificació 
metrologica a Catalunya. Però els docu
ments que ens han arribat ens ajuden a 
conèixer la nostra si tuado metrologica 
en una época determinada i permeten 
de treure una colla de conclusions so
bre el sistema de mesures tradicional 
cátala. 

LA IMPLANTACIÓ DEL 
SISTEMA MÈTRIC DECIMAL 

És prou sabut que el sistema métric 
decimal, que té el seu origen a Franca 
durant la Revolució Francesa, s'ha 
acabat imposant universalment com a 

Les antigües mesures per al gra de la Seu 
d'Urgell, sota els porxos del carrer 
Major. Foto: Narcís Rucabado. 

sistema de mesures únic, de manera 
que ha éliminât tots els sistemes anteri-
ors que hi havia aneu. 

A F Estât espanyol es declara oficial 
el 1849 i aixô comporta a la llarga la 
desaparició deis sistemes metrolôgics 
tradicionals. I així quedaren arraconades, 
per tant, les mesures catalanes, al-
menys oficialment. Pero el poblé va 
continuar emprant-les com si no 
hagués passât res, de manera que bas-
tants d'aqüestes mesures perviuen ac-
tualment en la consciéncia de moka 
gent i fins i tôt n'hi ha que encara son 
ben vives en diverses activitats comer
ciáis habituais. 
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PORTS DE BESEIT (roques de Benet) 

Via «Sagalet» (260 m, MD sup. A*), 
I a ase: 8-VIII-94, per Óscar Cortés i Caries Segura. 
Material: 17 cintes (via equipada). 

SERRA DE PERACALÇ (tossal de PÀliga) 

Via del Gran Díedre (155 m, MD sup. A:), 
I a ase: 3 l-X-94, per Joan Jover i Remi Brescó. 
Material: 10 pitons variais, joc de tascons i joc complet áefríends. 

MONTSERRAT (el Frare Gros) 

Via «La Festa del Paca» (250 m. ED inf. A3~), I a ase: 12-XII-94, 
per Jaume Clotet (sol). Material: 14 pitons variais. 5 claus curts, 
3 bongs. 1 ganxo. pitonisses. frió ids num. 3. falques i 10 ploms. 

MONTSERRAT (serrât del Moro) 

© Via Hemisferi Nord (270 m. LD mí. A:), I a a se : I8-V1-94, 
per J. Olmo i J.M. Dalmau. Material: friends 2 i 3. 

(2) Via «Lucy-Jom» (240 m. MD sup. A c), I a a se : 7-V-94, 
per J.M. Dalmau i J. Olmo. Material: 6 pitons variats. 
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SERRAT D'ODEN (paret de Canalda) 

Via «Terra i Mar» ( 160 m, ED int'. A: + ) . 
l a asc.: 1 l-XII-94, per Ricard Darder i Armand Ballart. 
Material: 14 pitons variats, I bong, tasconsifiiends. 

SERRAT D'ODEN (paret de Canalda) 

Via del «Xuxe» ( 140 m, MD/Ae), 
r asc.: 10-XI-94, per Josep Maria Cases (sol). 
Material: joc de tascons i 8 cintes. 

SERRAT D'ODEN (paret de Canalda) 

Via «Spectrum» ( 180 m. ED, A| ). 
l a asc: 13-XI-94, per Armand Ballart i Ricard Darder. 
Material: 4 pitons variats. tascons i friend 1.5. 

SERRAT D'ODEN (paret de Canalda) 

Via «Shoogagoogagunga» ( 145 m. MD). 
l a asc: 18-XII-94, per Joan Marcelo i Josep Maria Cases. 
Material: 5 pitons variats. tascons i friciuls 2.5. 
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CRÒNICA 
DEL 

CENTRE 

EL 55b SALÓ 
INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA DE 
MUNTANYA BIENNAL 1994 

Durant el mes de juny passat 
se celebra el ja tradicional Saló 
Internacional de Fotografía de 
Muntanya biennal 1994, corres-
ponent a la seva 55 a edició. Per 
a aquesta ocasió l'Ajuntament 
de Barcelona cedí la sala d'ex-
posicions del Centre Cívic Pati 
Llimona del carrer de Regomir, 
on des del 15 al 30 de juny 
s'exhibiren les cent millors fo
tografíes en blanc i negre i en 
color presentades. 

Com els nostres lectors ja 
saben, el Saló, que rep l'alt pa-
tronatge de la Federation Inter
nationale de l'Art Photographi-
que (FIAP) i de la Federació 
Catalana de Fotografía, es fa en 
tres modalitats diferents: paper 
blanc i negre, paper color i 
diapositives color. 

El jurat qualificador deis 
apartats blanc i negre i color 
fou integrat per M. Dolors Cots 
i Soler (EFIAP), Antoni Grau i 
López (EFIAP), del Cámara 
Club Sabadell, i Santi Viladrich 
i Pujal (MFIAP). 

En 1'apartat de paper blanc i 
negre hi participaren 91 autors 
de 23 paísos, els quals presen
taren 328 fotografíes, que foren 
qualificades peí següent ordre. 

Medalles FIAP a col lec-
cions de 4 fotografíes, inter
nacional: Primer premi, medalla 
daurada, Agustí Zambrana (Má
laga), segon premi, medalla ar
gentada, Josep Antoni Torres 
(Málaga) i tercer premi, medalla 
de bronze, Joan Miquel Alba 
(Málaga). 

Medalles Centre Excur
sionista de Catalunya a obres 

soles, internacional: Dos pri-
mers premis, medalla daurada, 
Josep Agustí Gurruchaga (Ber-
gara) i Joan Manuel Fernández 
(la Garriga). Dos segons premis, 
medalla argentada, John Clow 
(Anglaterra) i Wladimirowich 
Shegelman (Israel). Dos tercers 
premis. medalla de bronze, An-
dreu Sorrosal (Barcelona) i Karl 
Pehmer (Austria). 

Mencions d'Honor FIAP: 
Friedrich Mikula (Austria). 
Benet Cantero (Bergara) i Zi-
novi Shegelman (Israel). 

Medalles Federació Cata
lana de Fotografía a autors es-
tatals no premiats: Albert Por-
res (Tarragona), Joan Buen (Sant 
Vicenc. de Montalt) i Vicenc. 
Arís (Mataró). 

Medalles Centre Excursio
nista de Catalunya a autors ca-
1 alaos no premiats: Abdó Selles 
(Sant Feliu de Llobregat), Emili 
Vilamala (Vic) i Frederic Garrido 
(Berga). 

En 1'apartat de paper color, 
hi concursaren 118 autors de 21 
paísos, amb un total de 414 fo
tografíes. 

El jurat fou el mateix de 
blanc i negre. que d o n a el 
següent veredicte. 

Medalles FIAP a col lec-
cions de quatre fotografíes, 
internacional: Primer premi, 
medalla daurada a Ioseba Egi-
bar (Vitoria), segon premi. me
dalla argentada, Jordi Busquéis 
(Platja d'Aro) i tercer premi, 
medalla de bronze, Tomasz Ge-
bus (Polonia). 

Medalles Centre Excursio
nista de Catalunya a obres soles, 
internacional: Dos primers pre
mis. medalla daurada, Jordi 
Busquets (Platja d'Aro) i Robert 
González (Sestao). Dos segons 
premis, medalla argentada, Be
net Cantero (Bergara) i Arant-
zazu Rodríguez (Vitoria). Dos 
tercers premis, medalla de 
bronze, Klaus Schidniogrotzki 
(Alemanya) i Joaquim Bigas 
(Sant Feliu de Guíxols). 

Mencions d'Honor FIAP: 
Erich Miedler (Austria). Denise 
Chabonat (Franca) i Franco 
Tabarroni (Italia). 

Medalles Federació Cata
lana de Fotografía a autors es-
tatals no premiats: Toni Flo-
riach (Mataró), Jaume Aguadé 

(Sant Cugat del Vallès) i Daniel 
Santos (Bergara). 

Medalles Centre Excursio
nista de Catalunya a autors ca
talans no premiats: Jordi Fon
tanella (Sant Iscle de Vallalta), 
Florenci Rial (Sabadell) i Ramon 
Casadevall (Banyoles). 

En l'apartat de diapositives, 
hi participaren 155 colleccions 
de 24 països, distribuïdes en 
quatre obres per autor amb un 
total de 620 diapositives. 

El jurat fou format per Josep 
Closa i Miralles (AFIAP), Pere 
Marrugat i Querol (AFIAP), i 
Jaume Estapé i Aliaga (AFIAP), 
que donaren el següent veredicte. 

Medalles FIAP a col lec-
cions de 4 diapositives: Primer 
premi, medalla daurada, Benet 
Cantero (Bergara), segon premi, 
medalla argentada, Benet Pérez 
(Infiesto) i tercer premi, meda
lla de bronze. Hans Eisner 
(Alemanya). 

Medalles Centre Excur
sionista de Catalunya: quart 
premi, medalla daurada, Chris
tiane Cremerieux (Franca), cin
que premi, medalla argentada, 
Arantzazu Rodríguez (Vitoria) i 
sisé premi, medalla de bronze, 
Patrich Georget (Franca). 

Mencions Honorifiques 
FIAP: Abdó Sellés (Sant Feliu 
de Guíxols), Franc Sluga 
(Slovenia) i Josep Sors (Bar
celona). 

Finalment, hem de recordar 
que ha estât éditât un excellent 
catàleg del Saló, classificat amb 
quatre estrelles per la FIAP 
(màxima classifícació), en el 
quai, a més de la relació dels 
participants, de les obres ex-
posades i dels premis atorgats, 
s'han reproduit totes les foto
grafíes guardonades de blanc i 
negre, paper color i diaposi
tives. Les seccions de Foto
grafía i Muntanya ofereixen a 
tots els socis del Centre (i a un 
preu módic) els catàlegs que els 
puguin interessar. 

Josep Camp i Permanyer 

VII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE TEMES 
OBLIGATS 

Tal com estava previst, el 

passat 26 d'octubre va tenir Hoc 
el veredicte d'aquest concurs cor-
responent a f apartat Reflexos. 
Manuel Canals i Franch, Hilari 
Sanz i Gonel i Joan Sabadell i 
Contel actuaren de jurat. Els ré
sultats son els següents: 

Apartat blanc i negre 
«Solenzana» de Neus Sán

chez (6,3 punts), guanyadora de 
F apartat, «Pont» d'Eduard Es
trada (5,3), «Pinya de rosa» de 
Josefina Garriga (5,3), «Escul
tura» de Roser Romani (5,1), 
«Fiord» de Roser Bou (4,6), «No 
ruega» de Conxita Riba (4.5), 
«Toll» d'Antoni Borrell (4.5). 
«Foix» de Josep Camp (4), 
«Mar» d'Angela Riu (3,5) i 
«Suïssa» de Josep Basagaña 
(3,1). 

Apartat paper color 
«Arabesc» de Neus Sánchez 

(8 punts), guanyadora de 
I' apartat, «Torre» de Josep 
Basagaña (7,6). «Sant Marti 
Veli» d'Estanislau Torres (6.1), 
«Figures» d 'Angela Riu (6,1), 
«Barca» de Roser Bou (5,8), 
«Llac» de Roser Romani (5,5), 
«Pont» d'Eduard Estrada (5,3), 
«Safareig» de Josefina Garriga 
(4,8), «Samà» de Josep Camp 
(4,3) i «Marc» d'Antoni Borrell 
(3,3). 

Apartat diapositives 
«Martorell» d'Eduard Es

trada (7,6 punts), guanyadora 
de F apartat, «Muralla» de Jose
fina Garriga (6), «Samà» de 
Josep Camp (5,8), «Figures» 
d 'Angela Riu (5,4), «Fiord» de 
Roser Bou (5,3), «Globus» de 
Conxita Riba (5,3), «Lucerna» 
de Josep Basagaña (5.1) i 
«Port» de Roser Romani (4,8). 

Resultat total del concurs 
social de temes obligats 1993-
1994 

Blanc i negre 
Roser Bou, 23,2 punts; 

Angela Riu, 20,3; Josep Camp, 
18,7; Josep Basagaña. 17,9; 
Neus Sánchez, 17,9; Josefina 
Garriga, 17,5; Eduard Estrada. 
16,6; Roser Romani, 15,4; 
Conxita Riba, 13,6; Dora Serra, 
10,6; Antoni Borrell, 8,1; 
Estanislau Torres, 5,8; Antoni 
Figueres, 3,8; Dolors Picas, 
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El Dr. Oriol de Bolos rep el premi de la Fundaeió Catalana per a 
la Recerca de 1994, de mans del M. H. Sr. Jordi Pujol, president 
de la Generalität de Catalunya. 

3,6; Josep Ramon. 3,3; Angels 
Sagrerà, 2,6. 

Paper color 
Estanislau Torres, 25,8 punts; 

Neus Sánchez, 24,8; Josep Ba-
sagaña, 22,3; Roser Romani, 
20,2; Roser Bou, 20; Angela 
Riu, 19,6; Josefina Garriga, 17; 
Eduard Estrada. 15,8; Josep 
Camp, 15; Conxita Riba, 11,9; 
Antoni Borrell, 10,5; Josep Ra
mon, 6,5; Antoni Figueres, 5,6; 
Dolors Picas, 4,5; Angels Sa
grerà, 2,5. 

Diapositives 
Josep Basagaña, 21 punts; 

Roser Romani, 20,6; Angela 
Riu, 20,5; Eduard Estrada, 
17,9; Roser Bou, 17,2; Conxita 
Riba, 17; Josefina Garriga, 16; 
Josep Camp, 12,1; Josep Ra
mon, 5,5; Àngels Sagrerà, 4,3; 
Dora Serra, 3,3; Dolors Picas, 
3,3. 

Guanyadors del concurs 
social de temes obligats 1993-
1994 

Apartat blanc i negre; 
l' premi Roser Bou, 2 n 

premi Angela Riu i 3 premi 
Josep Camp. 

Apartat paper color: 
l 1 premi Estanislau Torres, 

2 n premi Neus Sánchez i 3' 
premi Josep Basagaña. 

Apartat diapositives: 
I1 premi Josep Basagaña, 2 n 

premi Roser Romani i 3' premi 
Angela Riu. 

FOTOGRAFÍES 
DORQUÍDIES DE LA 
MEDITERRÀNIA 

Durant la segona quinzena 
del mes d'octubre, la sala d'ex-
posicions del Centre Excur
sionista de Catalunya va acollir 
fotografíes de la col leccio 
d'orquídíes de la Mediterrània. 
propietat de Joaquim Ferrándiz. 
Lexposició va ser organitzada 
pel Grup d'Estudis Botànics 
Ramon Pujol i Alsina, la Secció 
de Fotografía i la Secció de 
Ciències Naturals del Centre. 

De les 60 fotografíes ex-
posades. gairebé unes eren de 
la Mediterrània catalana i 
també n'hi havia algunes de les 
il les Madeira i Creta. La foto
grafía mes popular va ser la de 

les «Sabatetes de la Mare de 
Déu», una de les orquídies mes 
rares i apreciades de Catalunya. 

Quant ais visitants de l'ex-
posició, Raquel Llovería, l'hos-
tessa, comenta que «la majoi ia 
eren entesos en botánica, fins i 
tôt els pocs estrangers que van 
venir». També la van visitar 
dues escoles, amb grups de nois 
d'entre catorze i setze anys. 
L'assistència es calcula al vol-
tant de les sis-centes persones. 

Com a tancament, el dijous 
27, Joaquim Ferrándiz va donar 
una conferencia sobre les or
quídies de la Mediterrània a la 
sala d'actes del Centre, a la 
qual van assistir unes cent vint 
persones. 

Sandra Martín Guillen 

EL NOSTRE CONSOCI 
DR. ORIOL DE BOLOS, 
PREMI DE LA FUNDACIÓ 
CATALANA PER A LA 
RECERCA 

El nostre consoci Dr. Oriol 
de Bolos, va ser guardonat amb 
un deis premis de la Fundado 
Catalana per a la Recerca de 
1994. 

El Dr. Bolos va ser premiat 
per la seva llarga dedicació a la 
recerca botànica i a la fitosoci-
ologia, tant a la Universität de 
Barcelona com a I'Institut 
Botànic. Eis seus treballs han 
tractat deis Paísos Catalans. 
com d'altres indrets d'Europa i 
del món. 

En el discurs d'agraíment, el 
Dr. Bolòs va fer un repàs molt 
succint deis progressos que ha 
fet la botànica catalana, des 
deis inicis fins a Tactualitat. 
Recordà sobretot les persones 
que hi havien tingut una in
fluencia mes decisiva: el Dr. 
Font i Quer, Antoni de Bolòs, el 
seu pare, i J. Braun-Blanquet. 
Recordà que, tot i eis avéneos 
en legislació sobre el medi am-
bient i en l'extensió de la pro-
tecció de la natura, el panorama 
del món amb relació al respecte 
al medi ambient i a un desen-
volupament sostenible és cada 
vegada mes preocupant. «Men-
trestant, una part del món, prin-
cipalment a Europa i a 

r 

1'América del Nord, continua 
vivint tranquillament, abocada 
al consum irreflexiu en gran es
cala, sense distingir entre alio 
que és necessari i les super-
fluïtats pröpies de la que ha es
tât anomenada societat opu
lenta,... Alhora. una altra part, 
molt considerable, de la 
població humana viu en la 
miseria mes extrema». Va con-
cloure amb Tesperança que 
«l'home tindrà prou intelligèn-
cia i voluntat per a vencer les 
dificultáis, encara que sigui 
després d'haver rebut moites 
sotragades, i que, final ment, 
s'arribará a constituir una so
cietat sostenible que permeti a 
tots eis pobles de viure d'una 
manera mínimament equili
brada i harmónica». 

Juntament amb el Dr. Bolos, 
va ser guardonat el Dr. Andreu 
Mas-Colell, economista espe
cial itzat en economía mate
mática i teoría económica, que 
ha estât treballant durant molts 
anys a la Universität de Minne
sota, i ara col-labora en la Uni
versität Pompeu Fabra. El Dr. 
Mas, en el seu discurs d'a
graíment, va dir: «També em 
plau ésser avui al costat del 
doctor Oriol de Bolos. El seu 
nom, el conec bé i de molt jove. 
Es un deis noms que trobava 

sovint quan, a les palpentes, 
cercava la Catalunya de qué em 
parlaven a la llar familiar, en 
llocs com el Centre Excursio
nista de Catalunya, o en pagi
nes com les de la revista Serra 
d'Or». 

J. N . B . 

CRÒNICA 
DEL MON 

EXCURSIONISTA 

EL XVII APLEC 
EXCURSIONISTA DELS 
PAÍSOS CATALANS A 
COCENTAINA 

Altre cop els excursionistes 
valencians han organitzat l'A-
plec Excursionista deis Paísos 
Catalans. en aquesta ocasió fou 
el Centre Excursionista Con-
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testa el que se'n va fer carree i 
durant els dies 29, 30 i 31 d*oc
tubre de 1994, poguérem 
gaudir del seu acolliment en les 
instal-lacions del poliesportiu 
de la mateixa vila de Cocen-
taina. 

Com en totes aqüestes tro-
bades, la convivencia entre els 
participants i el coneixement 
del país van ser el motiu princi
pal, com també fomentar l'a-
mistat entre tots els amants de 
la natura i del país. 

S' iniciaren els actes el 
dissabte 29 a la tarda, amb els 
parlaments de l'alcalde de Co-
centaina, Josep Marset. i del 
président del Centre Excursio
nista Contesta, Josep Monter, 
en els quals ens donaren la ben-
vinguda i convidaren a partici
par a tots els actes programáis 
al llarg d'aquests tres dies, com 
també a la Fira de Tots Sants 
que se celebrava a la vila. 

Després deis parlaments, el 
grup de dolçaines i tabalets «La 
Xafigà» de Muro, i el grup de 
danses «El Convent de Cocen-
taina» ens van oferir una 
bonica mostra musical i de ball 
popular del País Valencia. 

Per a anar-se introduint en la 
geografia i historia de la co
marca del Comtat, de la qua] 
Cocentaina és el centre historie, 
el Centre d'Estudis Contestaos 
ens oferí una detallada descrip-
ció acompanyada de diaposi
tives. Així es va cloure el 
primer dia de I'Aplec. 

Després de sopar molts deis 
participants anaren a passejar 
pels carrers de la vila i assis-
tiren ais diferents actes cultu
ráis i d'esbarjo que s'or-
ganitzaven amb motiu de la 
Fira de Tots Sants. Aquesta fira 
se celebra des de l'any 1346, en 
qué el rei Pere III el Ceri-
moniós va concedir aquest 
privilegi. 

L'endemà, diumenge 30, fou 
el dia de mes activitat. De bon 
mati s*iniciaren les dues excur
sions programades: una a la 
serra de Mariola. i Paîtra a la 
Serrella. Els participants en 
f excursió a la serra de Mariola 
sortiren a peu de la mateixa vila 
de Cocentaina, per pujar el 
Montcabrer, de 1.389 mètres 
d'altitud. cim culminant de la 

serra i un dels mes destacats de 
les comarques del migjorn va
lencia. Al llarg del camí pas-
saren per antics masos, com el 
de Llopis, situât en un lloc 
privilégiât, en un petit planet 
sota el cim del Montcabrer. i 
també pogueren gaudir de les 
nombrases fonts que hi ragen, 
com la de Borras, la del Racó 
de Malacabra, la de la Penya 
Banyada, la de les Vuit Piletes, 
la de l'Escurrupènia, la de 
Sanxo i la del Pouet. 

A Paître excursió visitaren 
la Serrella, que s'alça entre les 
valls de Seta i Guadalets, una 
serra no tan coneguda com és la 
de Mariola. pero també d'una 
bellesa excepcional. Amb auto
car se situaren al poblé de 
Benasau, on iniciaren Pexcur-
sió-travessa a la Serrella. 

Sortiren d'aquest poblé i. a 
estones per camí i altres supe-
rant tarteres, pujaren a la carena 
per anar fins al cim de la Ser
rella. de 1.358 mètres, magnifie 
mirador de la comarca del 
Comtat i de les serres que Pen-
volten. Continuaren carena en-
llà, vers llevant, per baixar cap 
a la font Roja, remuntar al tic 
cop fins al cim del Pía de la 
Casa, de 1.379 metres, el mes 
élevât de la serra. Prop del cim, 
en un replà anomenat el Clot hi 
ha una gran cava (pou de neu). 
Baixaren altre cop fins a la font 
Roja i. per un corriol que 
després esdevé pista, arribaren 
al poblé de Quatretondeta, pero 
tot baixant pogueren contem
plar les curioses formacions ro-
coses anomenades els Frares, 
un bosc d'agulles a mig vessant 
de la serra. 

Durant aquest dia, els esca-
ladors pogueren practicar en les 
dues zones equipades properes 
a la vila; «el Balconet» i el 
«Mas de la Penya», com també 
en el rocôdrom récemment inau
gurât en el mateix poliesportiu. 

Per ais que no varen sortir 
d'excursió, durant el matí s'or-
ganitzà una visita historico-cul-
tural a Cocentaina, comentada 
pels membres del Centre d'Es
tudis Contestans. 

A la tarda, al poliesportiu. 
l'associació ecologista Grup 
d'Amics de la Natura ens va 
oferir un àudio-visual de la 

serra de Mariola, en qué, a mes 
de presentar-nos la riquesa na
tural i paisatgística de la mun-
tanya, ens alerta dels perills i 
les agressions constans que so
freí x. 

Mes tard es reuniren els re
présentants de les entitats pré
sents a F Aplec, i com cada any, 
es valoraren els actes or-
ganitzats i es va decidir Pentitat 
que l'organitzarà el proper any. 
S'accepta I'oferta del Grup Pi-
rinenc Excursionista Nord-Ca-
talà, de Prada de Contient; per 
tant, el proper any, Catalunya 
Nord acollirà el XIX Aplec Ex
cursionista dels Països Catalans. 

El dilluns 31, s'inicià el dia 
amb una excursió matinal fins 
al refugi de les Foietes, propie-
tat del Centre Excursionista 
Contesta, situât a mig vessant 
de la serra de Mariola, on ens 
oferiren un abundós esmorzar 
regat amb vi i mistella. Davant 
el refugi es planta un garrofer, 
com a record de la trabada. 
Després continuàrem cap al 
castell de Cocentaina, passant 
peí peu del cingle, que es 
coneix peí Balconet, zona de 
practiques d'escalada. El castell 
de Cocentaina és situât dalt 
d'un turó piramidal de roca, so
bre mateix de la poblado. Des 
d'aquest esplèndid mirador 
baixàrem cap a Termita de Sant 
Cristófol. paratge popular de 
trobades i fontades per ais habi
tants dels pobles propers. 

En un restaurant ais afores 
de Cocentaina se celebra el di
nar de germanor, en el qual, des
prés del seu parlament, el prési
dent del Centre Excursionista 
Contesta oferí a les entitats 
colaboradores un record de la 
trabada i es clogué 1'Aplec 
d'enguany amb el simbólic acte 
del traspàs de la senyera al 
Grup Pirinenc Excursionista 
Nord-Català, organitzador del 
proper Aplec. Amb la música 
festera de Moros i Cristians, 
cus acomiadàvem dels amics de 
Cocentaina amb els quals 
havíem comparût tres dies 
d'activitat excursionista. 

Felicitem el Centre Excur
sionista Contesta per Por-
ganització del XVIII Aplec Ex
cursionista dels Països Catalans, 
que ens ha permès de refermar 

l'amistat entre tots els excur-
sionistes de parla catalana i 
conèixer una comarca, la del 
Comtat, plena de sorpreses cul
turáis i paisatgístiques. 

Participaren en l'Aplec uns 
sis-cents excursionistes. repré
sentant Catalunya Nord, el País 
Valencia, les liles i el Principat, 
dels quals 499 hi estaven ins
crits; la resta tan sois partici
paren en alguns dels actes pro
gramáis. S'installaren 128 ten-
des. Del Centre Excursionista 
de Catalunya hi participaren 29 
socis. 

Fora de programa, un grup 
de socis del Centre Excursio
nista de Catalunya, junt amb els 
amics del Centre Excursionista 
de Pedreguer, el dimarts el 
matí. vàrem pujar el cim del 
Montgó, a la Marina Alta, mun-
tanya emblemática del País Va
lencia, que s'alça prop del cap 
de Sant Antoni, entre les 
poblacions de Dénia i Xàbia. El 
Montgó és vértex géodésie de 
primer ordre i fita important en 
la prolongació dels mesúra
menos del meridià de Dunker
que a Barcelona. 

Francesc Beato 

XII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE MUNTANYA 
«VILA DE TORELLO» 

El Jurat de la XII Edició del 
Festival Internacional de Cine
ma de Muntanya «Vila de To
rello» (novembre 1994); format 
per Miguel Ángel Gallego, An
toni Kirchner, Josep Ferret, Ig-
nasi Gallart i Josep Antoni Pu
jante, ha decidit atorgar els pre-
mis segiients. 

Gran Premi «Vila de Tore
llo»; Bascclimb, de Glenn Sin-
gleman (Australia). 

Premi al millor film de mun
tanya: Hanging by a linead, de 
Leo Dickinson (Gran Bre-
tanya). 

Premi al millor film d'espoi ts 
de muntanya: Doloiniien: My-
then au.s Stein, de ( lerhard Batir 
( Alemanya). 

Premi al millor film sobre 
ecologia: Woìf: return of a 
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legeng, de Jim Dutcher (EUA). 

Premi del Jurat: Assault on 
empire state mountain, de Mi
chael Uys (EUA). 

Placa «Federación Española 
de Deportes de Montaña y Es
calada»: Natura ais Pi riñe us. 
d'Oriol Alamany (Espanya) 

Premi «Boreal»: Baseelimb. 
de Glenn Singleman (Aus
tralia). 

Premi mencio especial del 
Jurat: Dead line, de Paul Bernt-
sen (Canada). 

Premi «Mountain Wilder-
ness»: Natura ais P trine us. 
d'Oriol Alamany (Espanya). 

XXII CROSS DELS 
ESQUIADORS 

Un any més el Centre Ex
cursionista de Catalunya ha 
guanyat el cross dels esquia-
dors. Felicitem cordialment tots 
aquests corredors que any rere 
any s'entrenen perqué el Centre 
pugui gaudir d'aquest primer 
Hoc. 

Primer equip classificat: 
CEC. Sever Pérez (35*40*50), 
Xavier Cadena (35*59"25) i 
LluísG. MUY (WAT40). 

Segon equip: CMSC. Aleix 
Pros (37'32"65), Bernat Pros 
(39'38"60) i Roger Roca 
(41*52*02). 

Tercer equip: CENA. Igna
cio Montoya (39*07H33), Oraci 
Botella (43'42"73) i Guillem 
Quer(37'32"65). 

Sete equip: CEC. Jesús L. 
Andreu (48'02"90), Emilio 
Ferrer (44'45"00) i Ezequiel 
Esteve (42'52"50). 

Categoria Fémines. Primera: 
Alba Caballé (22*10*45), 
CMSC. Segona: Maria José 
Marruecos (23'24"38), CEC. 

Categoria Infanti Is. Amati 
Roca (20'24"19), CMSC i 
Guillem Casoliva (20'54"69). 

MUNTANYA 
I DIABETIS 

A 1TEMM (Institut d'Estu-
dis de Medicina de Muntanya 
Dr. August Castello), estem 
fent un estudi sobre la relació 
entre la diabetis i Taita mun
tanya. 

A causa de la manca de bi
bliografia referent a la matèria, 
ens hem decidit a recollir casos 
d'alpinistes que pateixen dia
betis, tant si es tracta d'antics 
diabetics que s*han dedicai a 
fer muntanya com d'alpinistes 
ais quais s'hagi déclarât aques
ta malattia. 

La nostra finalitat es. per 
una banda, determinar quins 
son els limits, si és que n'hi ha, 
en la practica de l'alpinisme 
d'elit i. per altra banda, establir 
quins son els conseils que cal 
donar a un diabetic que de-
cideix anar a la muntanya. 

Algunes experièneies ens 
fan pensar que hi ha possibili-
tats d" adaptado en el binomi 
muntanya/diabetis. però, pel
ara, només es tracta de casos 
ail kits. 

Creiem que és important reu
nir una casuística més amplia 
per a poder arribar a unes con
clusions més general itzades, 
permetent, si fos possible, evi
tar limitacions i marginacions a 
diabetics. 

Per aquest motiu preguem a 
totes les persones diabétiques 
que fan alpinisme que es posin 
en contacte amb nosaltres: 
IEMM. Muntanyer, 231, 2-2 A. 
08021 BARCELONA. Telèlon 
de contacte: (93) 202 31 97; 
Fax: (93)451 53 78. 

CRÒNICA 
ALPINÌSTICA 

a cura de Ferrari Latorre 

NEPAL 

Nuptse, 7.804 m 
Un meritori intent a la via 

Bonington de! Nuptse — l ' u 
nica via d'aquesta muntanya i 

sensé repetir encara—, a carrée 
de Christophe Moulin i Michel 
Fauquet, fou infructuós a causa 
dels forts vents. Malgrat tot, 
van renunciar a tres-cents mè
tres del cim, després de superar 
dificultats de 6b/A3. 

Tilicho, 7.134 m 
Un grup de bombers de Ma

drid escala aquesta muntanya 
situada als voltants de l'An-
napurna i escalada per primer 
cop l'any 1978. P. Redondo. J. 
Sanchez i M. A. Martin van fer 
la tretzena ascensió i primera 
espanyola de l'aresta NW. amb 
dificultats mitjanes de 45° i 
maximes de 75°. Amb el camp 
base situât a 5.300 m, instai laren 
mil mètres de corda fixa i dos 
campaments, a 5.900 i 6.300 m. 

INDIA 

Gumburanjon, 5.700 ni 
El francès Lionel Daudet ha 

obert en solitari un nou itinerari 
a F aresta N d'aquesta mun
tanya situada al Zanskar. La 
ruta "Offrande de pierre", de 
950 m i amb una cotació ED+, 
6c/7a max. i obligatori, pre
senta la major dificultat a 50 m 
del cim. 

Baghiratti III, 6.454 m 
Els bascos F. Uriarte (cin

quanta anys), Carlos Arrieta i 
Pablo Aidai van escalar el pilar 
SW i feren el cim el 21 de 
setembre. Aquest itinerari, 
obert pels escocesos Fybe i 
Borton l'any 1982, presenta di
ficultats de V+/6a i A1/A2. Van 
tardar cine dies a escalar l'iti
nerari. 

Meru N, 6.450 m 
Un grup de la Rioja format 

per J. Comminas, German Ba
li il lo i Simon Elfas van traçar-hi 
un nou itinerari el passât 27 de 
setembre després d'escalar deu 
dies a la paret. L'itinerari, ano-
menat Kundalini, transcorre per 
l'esperò E, amb un recorregut 
de dos mil mètres per a salvar 
un desnivell de 1.250 m, i pre
senta dificultats d'A2+6b i 85°. 

Shilving 11,6.501 m 
Posteriorment. J. Coromi-

nas, G. Bahfllo i J. C. Bahfllo 

escalen la via Bonington de 
l'esperò SE en sis dies i amb 
una dificultat màxima de 
V+/6a. 

PERÙ 

Nevado Churup, 5.493 ni 
Rolando Giné i Kike Or-

tuno. de Tarragona, van obrir 
un nou itinerari a la cara SW 
del Nevado el 27 de juliol en 
vint hores efectives d'activitat. 
Anomenat "Carni de sirga". 
presenta dificultats manti n-
gudes de 70° i un tram final de 
90°. 

EUROPA 

ALPS 
Mont Blanc: Mont Maudit 
Dues cordades de pirineistes 

obren un nou itinerari a la cara 
E del Mont Maudit. Dues cor
dades formades per J. L. Zulo-
aga "Zulù" amb Ramon Cuilhé 
i .lordi Tasas amb Christian 
Barnils traçaren l'itinerari 
"Pirenaica" (600 m MD+) amb 
llargs de 85° i dificultats 
mantingudes de V+. 

LLIBRES 
I 

MAPES 

EXCURSIONES Y 
ASCENSIONES FÁCILES 
POR EL ALTO PIRINEO 

Domingo Pliego. Desnivel. 
Madrid. 1994. 204 págs. i l l . 

Es tracta d*un Ilibre que es 
presenta com una guia práctica 
d'excursions i ascensions per 
l'Alt Pirineu per a «quasi tot-
hom» i amb la finalitat d'es-
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limular els que comencen a 
moure's per aquesta llarga ser-
ralada. Del Pirineu, se n'han 
publicat moltíssims llibres i 
guies, dedicáis preferentment a 
zones concretes i ben del ¡mi
tades, exhaurint-ne totes les 
possibilitats, però en el llibre 
que ara comentem, s'hi troben 
unes excursions i ascensions, 
no totes tan fàcils, que son una 
selecció de les infinites possi
bilitats que ofereix la serralada 
i s'estenen des d'Ordesa a An
dorra, seguint unes preferències 
mes aviat personáis. 

L'oferta és d'una trentena 
d'excursions, d'un o dos dies, 
per diferents valls, pujant a al
gún circ lacustre, fent ascen
sions i alguna travessa. Els iti— 
neraris están descrits amb abun-
dants détails, acompanyats de 
quadres d'horaris i altituds, i de 
mapes, on figuren les crestes i 
els indrets de pas. Les foto
grafíes en negre resulten bas-
tant fosques, en contrast amb 
les 16 que s'inclouen fora de 
text, en paper brillant i a tot 
color, que son excellents. A 
partir de la pàgina 183. s'hi 
afegeixen unes pagines de guia 
practica sobre refugis, campings, 
bibliografía i cartografía, i al-
tres détails utils per a orientació 
de l'excursionista. 

J. Bordons 

VISIO DEL PIRINEU 

Estanislau Torres. Foto
grafíes de Joaquim Castells. 
Col leccio «Terra Nostra», 34. 
Editorial Columna, Barcelona, 
1994, 70 pàgs. i l i . 

L'any 1970 va sortir El Pi
rineu d'Estanislau Torres, amb 
fotografíes de Francese Cátala i 
Roca, dins de la magnifica 
col-leccio «Imatges de Cata
lunya», d'Edicions Destino. 
Ara, formant part de la bonica 
col leccio «Terra Nostra» que 
publica Editorial Columna i 
amb la mateixa divisió en 
capítols de 1'anterior, l'autor 
ens porta novament des de 
l'Aneto al cap de Creus en una 
renovada visió de la nostra gran 
serralada. 

Amb un adequat text literari, 
Fautor, soci del Centre Excur
sionista de Catalunya, descriu i 
fa comprendre al lector la gran 
varietat i riquesa del Pirineu, 
amenitzant el text amb ci-
tacions d'altres escriptors, 
dades históriques i detalls cu
riosos que completen la visió 
d'aqüestes muntanyes. Es un 
llibre ben reeixit i interessant, 
especialment útil per ais que 
desitgin adquirir un coneixe-
ment general del Pirineu i vul-
guin entrar-hi en contacte di-
recte. Les espléndides foto
grafíes de Joaquim Castells que 
acompanyen el text son un 
valor afegit que ajuden a fer 
que el llibre es contempli amb 
plaer i es llegeixi amb un veri-
table interés. 

Sense desmeréixer la quali-
tat de l'obra i fent honor a la 
veritat, em toca assenyalar que 
a la página 26 hi ha una inex
actitud: l'incendi que va des
truir el vell santuari de Sant 
Joan de l'Erm es va produir 
abans d'esclatar la guerra civil, 
exactament la nit del 20 al 21 
de desembre de 1935, i no de 
1936 com es llegeix en el llibre. 
La premsa de 1'época i el 
Butlletí del Centre Excursio
nista de Catalunya de febrer de 
1936 ho poden corroborar. 

J. Bordons 

NOVETATS 
CARTOGRÀFIQUES 
D'INTERÈS 
EXCURSIONISTA 
ANY 1994 

a cura de Francese Beato 

Editorial Alpina. Geògraf 
Salvador Llobet. Edicions Car-
togràfiques, S.L. Granollers. 

ELS PORTS. Baix Ebre - Baix 
Maestrat - Matarranya - Mont-
sià - Terra Alta. Escala 
1:40.000. 

SERRA DE COLLSEROLA. 

(Serralada Litoral Catalana). 
Escala 1:25.000. 

VALLE DE TENA - SIERRA DE 

TENDEÑERA - PUERTO DE COTE-

FABLO (Pirineo aragonés). Es
cala 1:25.000. 

E L MONTSENY. La Calma -
Matagalls - Agudes - Turó de 
l 'Home - Santa Fe (Serralada 
Pre-litoral Catalana). Escala 
1:40.000. 

SANT MATEU. Puig Castellar 
- la Conreria - Séllecs (Ser-
ralada Litoral Catalana). Escala 
1:25.000. 

MOIANÉS. Moiá - Cas-
telltercol. Escala 1:25.000. 

MOIXERÓ - TOSA D'ALP. 

Penyes Altes - Puigllan^ada - la 
Molina - Masella (Pirineu i Pre-
pirineu cátala). Escala 
1:25.000. 

SERRA DEL CADÍ - PEDRA-

FORCA. Bastanist - Gresolet -
Pare Natural del Cadí - Moixe
ró (Pre-pirineu cátala). Escala 
1:25.000. 

PUIGSACALM - BELLMUNT 

Milany - Llancers - Curull -
Cabrera - Aiats (Pre-pirineu i 
Serralada Transversal). Escala 
1:25.000. 

PONT DE SUERT. Serra del 
Corronco - Serra de Sant 
Gervas (Pirineu i Pre-pirineu 
cátala). Escala 1:40.000. 

BACHIMALA. Valles de Gis-
taín - Bielsa - Barrosa (Pirineo 
aragonés). Escala 1:25.000. 

COTIELLA. Peña Montañesa 
- Peña de las Once - Peña de 
Sin - Valle del Cinqueta - el 
Chorro - Embalse de Plan -
Ceresa - Seira - Plan - Saravillo 

- Sin (Pirineo aragonés). Escala 
1:25.000. 

E L TURBÓN. Vallibierna -
Llauset - Castanesa - Gallinero 
(Pirineo y Prepirineo aragonés). 
Escala 1:40.000. 

PARQUE NACIONAL DE OR-

DESA. Vignemale - Monte Per
dido - Pineta - Añisclo - Bu-
jaruelo (Pirineo aragonés). Es
cala 1:40.000. 

Editorial Prames, S.A. Sa-
ragossa. 

VALLE DE BENASQUE (Ball 
de Benás) - VALLE DE GISTAÍN 

(Ball de Chistau). Bachimala -
Eriste - Bagueñola - Posets -
Llardana - Perdiguero. Escala 
1:25.000. 

Diputado de Barcelona. 
Servei de Pares Naturals. Bar
celona. 

MONTSENY - PARC NATU

RAL. Escala 1:25.000. 

Generalität de Catalunya. 
Departament de Política Terri
torial i Obres Publiques. Institut 
Cartogräfic de Catalunya. 

MAPA COMARCAL DE C A 

TALUNYA. Escala 1:50.000. 
Barcelonés i el seu entorn 

(núm. 13). 
Baix Llobregat (2 a edició) 

(num. 11). 
Berguedci (núm. 14). 
Cerdanya (núm. 15). 
Val d'Aran (2 a edició) (núm. 39). 
Alt Penedés (núm. 3). 
Baix Penedés (núm. 12). 
Anoia (núm. 6). 
Segarra (núm. 32). 
Parragones (núm. 36). 
Alt Camp (núm. 1). 
Conca de Barbem (núm. 16). 
Urgell (núm. 38). 
PUNTS D'lNFORMACIÓ TURÍSTICA. 

Baix Llobregat. Escala 1:50.000. 
Baix Llobregat. Escala 1:30.000. 
Cerdanya. Escala 1:50.000. 
Berguedá. Escala 1:50.000. 
Berguedá. Escala 1:30.000. 
Barcelonés. Escala 1:50.000. 
Alt Penedés. Escala 1:30.000. 
Garraf. Escala 1:30.000. 
Barcelonés. Escala 1:30.000. 
Alt Penedés. Escala 1:50.000. 
Cerdanya. Escala 1:30.000. 
Garraf. Escala 1:50.000. 
Tarragonés. Escala 1:50.000. 
Anoia. Escala 1:30.000. 
Anoia. Escala 1:50.000. 
Baix Penedés. Escala 1:30.000. 
MAPA DE LA XARXA GEODÉSICA 

DE CATALUNYA (2 a edició). 
Escala 1:250.000. 

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATA

LUNYA 

La Pabla de Lillet (255. [36-
11]). Escala 1:50.000 (mapa 
+ memoria). 

MAPA GEOLOGIC DE CATALUNYA 

Torroella de Montgrí (296-2-2 
(78-24)). Escala 1:25.000. 

ORTOFOTOMAPES. Escala 
1:25.000. 

Aquest any s'ha completat 
l'edició deis 302 fulls de qué 
consta la collecció. El primer 
full fou publicat l'any 1992. 
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Fotoprotecto 
ISDIN-15 

if- ^w' 1 

Fotoprotector 
Resistant* al «gua 

ISDIN-15 
Gel G«i solar no gi»»o 
Retltiania .1 »B"» 

15 I Z F°toprotector 

,SDIN-15 Nleve 
a 
ISDIN 15 

- ---^ 

I 

Enjoy sunshine without any risk. 

Jouissez du soleil sans aucun risque. 

Geniessen Sie die Sonne ohne Gefahr. 

Fac to r 
de p r o t e c c i ö so la r 

SENSE P R O T E C C I Ö 

FACTOR 8 

FACTOR 11 

FACTOR 15 

E X T R E M 

T e m p s d ' e x p o s i c i o 
s e n s e r ise de c r e m a d e s 

20 minuts 

2 hores 40 minuts 

3 hores 40 minuts 

5 hores 

Mes de 6 hores 


